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 چکیده
پس از ثبت عالمت تجاری و صدور تصدیق ثبت آن، مالک 

بدین معنا  برداری کند. انحصاری از آن بهره طور بهحق دارد 

سرشت ثبت  عنوان بهکه حق مالکیت بر عالمت تجاری 

اختراعات،  قانون ثبت 99. مادۀ شود یمعالمت شناخته 

ایران  7/0/9905ی صنعتی و عالئم تجاری مصوب ها طرح

حق استفاده انحصاری ازیک عالمت به کسی »دارد:  مقرر می

 به اختصاص دارد که آن عالمت را طبق مقررات این قانون

از این ماده مفاهیم متعددی استنباط «. ثبت رسانده باشد

شود. از یک طرف مالک عالمت حق دارد شخصاً آن  می

عالمت را در کاالها و خدمات خود مورد استفاده قرار دهد و 

یا با انتقال آن به دیگری اجازه استفاده دهد. از سوی دیگر 

 عنوان به حق دارد استفاده دیگری از آن عالمت را منع کند و

ضمانت اجرای این حق، قانونگذار به مالک عالمت، حق 

ممانعت از استعمال غیرمجاز از  منظور بهشکایت کیفری 

ناشی از عالمت تجاری  حق بهعالمت و حتی مجازات متجاوز 

او و نیز اقامه دعوای مطالبه خسارت داده است و در نهایت 

انحصاری  درخواست تمدید مدت اعتبار عالمت نیز از حقوق

باشد که در این مقاله به بیان دو جنبه حق  مالک می

مالک و حق  لهیوس بهاستفاده از عالمت تجاری  انحصاری

 انتقال آن پرداخته شده است.

اجازه بهره  حق انحصاری، ثبت عالمت تجاری، :ها کلیدواژه

 .از عالمتانتقال عالمت تجاری، انصراف  برداری،

Abstract 

After registration and issuance the certificate of 

registration of the trademark, owner has the 

exclusive right to exploit it. It means that the right 

to ownership of trademark is known as the nature 

of registration of marks. Article 31 of the Law of 

Patents, Industrial Designs and Trademarks Act 

(1386/08/7) stipulates that: "the right to the 

exclusive use of a mark is dedicated to someone 

recorded that mark in accordance with the 

provisions of the law." Several concepts are 

derived from this Article. On the one hand, the 

owner has the right to use the mark on his goods 

and services personally, or allowing others to use 

by transferring mark. On the other hand, he has 

the right to prohibit using that mark by others and

in order to guarantee the implementation of this 

right, Legislator gave the owner of the mark, the 

right of criminal complaint so as to prevent 

unauthorized use of the mark and even 

punishment the violator of rights arising from his 

trademark and also Litigation claim for damages. 

Finally the request to extend the period of validity 

of the trademark is owner's exclusive right and 

therefore in this study two aspects including 

exclusive right to use trademark by owner and the 

right to transfer will be analyzed. 

Keywords: Registering Trademark, Exclusive 

Right, Allowing Exploitation, Transferring 

Trademark, Relinquishment form Trademark. 

 21/1/94Received: 2015/09/19تاریخ دریافت: 

20/07/95Accepted: 2016/10/11تاریخ پذیرش: 



 9917پاییز و زمستان  ،91 یاپیپ، 9، شماره 7دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی، سال        41

 مقدمه

 حق استفاده از عالمت تجاری .1

مالک پس  کهحق استفاده از عالمت به این معنی است 

؛ از تحصیل این حق باید آن را مورد استفاده قرار دهد

، مالک مختار در استعمال یا شود یم مشخصبنابراین 

ی که اگر طور بهباشد.  عدم استفاده از عالمت نمی

فاده قرار ندهد یا عالمت تجاری ثبت شده را مورد است

در جهتی که در جریان ثبت معین شده است استعمال 

بنابراین در این ؛ گردد نشود موجب ابطال عالمت می

مبحث به بیان لزوم استعمال عالمت تجاری و ضمانت 

 پردازیم. اجرای عدم استفاده از آن می

 
 لزوم تعهد به استعمال عالمت تجاری .1-1

نتیجه ثبت آن عالمت  ارزش اقتصادی عالمت تجاری،

باشد بلکه استفاده از عالمت سبب ایجاد ارزش  نمی

سازد. باگذشت زمان و  اقتصادی عالمت را فراهم می

انجام تبلیغ صحیح و ارائه کاال و خدمات مفید، اعتبار 

عالمت تجاری افزایش یافته و سبب افزایش ارزش 

شود. عالئم بدون استفاده، یک مانع  اقتصادی آن می

باشد. برای این  وعی در مقابل ثبت عالئم جدید میمصن

کلی، اگر  طور بهکنند.  الزام، مدت معین تعیین می

عالمت در مدت معین مورد استفاده قرار نگیرد، ضمانت 

 طور بهآید.  اجرای عدم استعمال آن به مرحله اجرا درمی

مثال: در قانون انگلستان حسن نیت متقاضی در مورد 

حتی  که یصورتت، ضروری است در استفاده از عالم

اگر بعد از ثبت عالمت، معلوم شود که متقاضی ثبت، 

ای برای  مقدمه عنوان بهذخیره سازی و  قصد بهعالمت را 

 منظور بهاستفاده در آینده به ثبت رسانده و یا 

جلوگیری از دسترسی رقبا به عالمت مورد دلخواه به 

 باشد. ابطال میثبت آن اقدام کرده، چنین عالمتی قابل 

(Cornish, 2003: 606)  19حقوق ایران در ماده  در 

نفع که ثابت کند که  هر ذی »...مقرر شده است:  قانون

شخصی که از  لهیوس بهیا  شخصاًمالک عالمت ثبت شده 

طرف او مجاز بوده است، آن عالمت را حداقل به مدت 

قبل از تاریخ  ماه کسه سال کامل از تاریخ ثبت تا ی

تواند لغو آن  ت میانفع استفاده نکرده اس رخواست ذید

 «.تقاضا کند را از دادگاه

از فقره ج ماده پنج کنوانسیون پاریس نیز  9در بند 

اگر در کشوری استعمال عالمت ثبت : »دهیمقرر گرد

توان باطل کرد  شده، اجباری باشد، ثبت مزبور را نمی

نفع  مگر در موردی که مدت کافی گذشته باشد و ذی

 بر اساسبنابراین ؛ «نتواند علل استعمال را ثابت کند

درخواست ابطال عالمت  تواند یمنفعی  بند فوق، هر ذی

دیگری را تحت عنوان عدم استعمال بنماید. در این 

صورت دادگاه زمانی حکم بر ابطال عالمت ثبت شده به 

نماید که صاحب عالمت  علت عدم استفاده صادر می

مدارکی دال بر استعمال عالمت اقامه  نتواند دالیل و

نماید. به بیان دیگر اصل بر عدم استفاده از عالمت است 

مگر اینکه از سوی صاحب عالمت، خالف آن به اثبات 

توان گفت در اینجا بر مبنای  برسد و در حقیقت می

اصل استصحاب و اعمال بقاء حالت سابق قبل از اثبات 

بعضی به این ماده حالت جدید عمل شده است. اگرچه 

دارند بهتر است در بند مذکور  ایراد نموده و اظهار می

 «علل عدم استعمال»اصطالح « عمل استعمال»ی جا به

آنچه در رابطه با لزوم  از .(17: 9919ذکر شود )امامی، 

گردد  استفاده از عالمت تجاری بیان شد مشخص می

جهت تحقق و اثبات آن، رعایت شرایط عملی ذیل 

 ت دارد:ضرور

منظور از استعمال عالمت، عبارت از استعمال . 9

باشد یعنی اینکه مالک باید  حقیقی و واقعی عالمت می

عالمت را روی کاال، ظروف کاال، بسته بندی، برچسب و 

کار برد. نه اینکه استفاده نمودن از ه از این قبیل موارد ب

 ای برای حفظ حقوق مالک باشد. عالمت بهانه

(Cornish, 2003: 607) 
. استعمال عالمت در کشور محل ثبت آن مالک 9

که  رایز ؛(11: وایپو 519شماره  هینشرعمل خواهد بود )

حق انحصاری مالکانه او در آن کشور ایجاد و مورد 

 باشد. حمایت می

. اصوالً عالمت باید با همان وضعیتی که به ثبت 9

از  فقره ج 9بند  بر اساسرسیده، استعمال شود. البته 

کنوانسیون پاریس، تغییر شکل جزئی عالمت،  1ماده 

موجب تغییر  آنکهباشد. مگر  دلیلی بر ابطال آن نمی

صفت مشخصه عالمت گردد. این بند چنین مقر 

اگر صاحب عالمت تجارتی آن عالمت را در »دارد:  می
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که  یکی از کشورهای عضو اتحادیه به صورتی بکار برد

شده مغایر باشد ولی صفت  از لحاظ عناصر با شکل ثبت

مشخصه عالمت ثبت شده را تغییر ندهد، این کار باعث 

در «. ابطال عالمت و سلب حمایت از آن نخواهد شد

حقوق ایران تشخیص رعایت شرایط فوق به عهده 

باشد که با  دادرسان در مقام رسیدگی و صدور حکم می

توجه به عرف تجاری و شیوه عملی دیگر کشورها 

د نسبت به صدور حکم و حل و فصل خصومت توانن می

 به نحو منطقی و معقول اتخاذ تصمیم نمایند.

 

 ضمانت اجرای عدم استعمال عالمت تجاری .2-1

عدم استفاده از عالمت تجاری ممکن است موجب 

ابطال عالمت را فراهم سازد و یا اینکه سبب شود تا 

عالمت تجاری با از دست دادن صفت تمایز بخش، خود 

از حالت اختصاصی و انحصاری خارج و به اسم عام و  را

 اسم جنس مبدل شود.

 

 . تقاضای ابطال حق مالکیت1-2-1

آیین نامه آن،  و 9998اختراعات در قانون ثبت عالئم و 

مقرراتی درباره عدم استفاده از عالمت تجاری ثبت شده 

ای از  وجود نداشت. این امر سبب گردیده بود تا عده

 خألطلب با استفاده از این  و فرصت اشخاص سودجو

قانونی نسبت به ثبت عالئم مشهور دیگران اقدام نمایند 

و چون تولیداتی نداشتند تا با ظهور آنها در جریان 

لذا   تجارت، مالکین عالمت مشهور از آن مطلع شوند،

پس از گذشت مدت سه سال از زمان ثبت عالمت، 

ض مالک عالمت قانون مزبور حق اعترا 99مطابق ماده 

را در قید  عالمت مشهور، ساقط و ثبت کننده جدید،

ای  داد. این امر وسیله انحصاری مالکیت خود قرار می

: 9919 ،یجیاله) بودای قرار گرفته  جهت اخاذی عده

نامه در سال  دلیل به هنگام اصالح آیین نی(. به هم09

نامه اصالحی، ضمانت اجرای  آیین 99، در ماده 9997

استفاده از عالمت تجارتی پیش بینی گردید و عدم 

در صورتی که عالمت ثبت شده برای »مقرر شد: 

محصوالت مقرر در ماده یک قانون ثبت عالئم و 

سال  9ظرف مدت  9998اختراعات مصوب اول تیرماه 

از تاریخ ثبت آن از طرف صاحب عالمت یا قائم مقام یا 

ستفاده تجارتی نماینده قانونی او بدون عذر موجه مورد ا

 تواند یمنفعی  در ایران یا در خارجه قرار نگیرد هر ذی

 طور همان« ابطال آن را از دادگاه شهرستان تقاضا نماید.

شود مدت زمان مذکور در این ماده  که مالحظه می

باشد و  قانون می 99برابر با مدت زمان مذکور در ماده 

اشخاص دقیقاً راه حلی جهت جلوگیری از سوء استفاده 

در  خوشبختانه باشد. قانونی فوق می خألفرصت طلب از 

 قانون جدید این مشکل مرتفع شده است. 19ماده 

 زین 9کشورهاشبیه این ماده، در قوانین جدید دیگر 

نفع و گاهی به همه افرادی که  وجود دارد و به افراد ذی

گیرند اجازه داده شده تا از  نفع جامعه را در نظر می

درخواست ابطال عالمت متروکه را  دار تیحصالدادگاه 

 99و  98 ددر موا .(Cornish, 2003: 607). 9بنمایند

جهت،  قانون مدل وایپو نیز در موارد عدم استفاده بی

اجازه درخواست ابطال عالمت با تقاضای مشروع 

قانون ایران شرط  .9نفع داده شده است اشخاص ذی

بطال عالمت نفع بودن اشخاص در اقامه دعوای ا ذی

متروکه ذکر شده است وگرنه دعوا قابل اقامه و طرح 

علیرغم بقاء مهلت سه سال و  جهینتباشد و در  نمی

علیرغم متروکه بودن عالمت، حکم ابطال آن صادر 

، در حال دار تیصالحشود. توضیح اینکه دادگاه  نمی

. چون طبق باشند یمی عمومی تهران ها دادگاهحاضر 

 و عالئمی صنعتی ها طرح راعات،ثبت اخت 11ماده 

تجاری به دعاوی حقوقی و جزائی مربوط به عالمت 

ی تهران رسیدگی ها دادگاهتجارتی و اختراعات در 

نامه اجرائی این  آیین 971ی در ماده و حت شود می

در  تواند یمقانون مقرر گردیده محل تشکیل دادگاه 

 اداره مالکیت صنعتی تشکیل گردد.

ه قبل از تصویب قانون جدید، برخی قابل ذکر اینک 

قانون ثبت عالئم و  99به تعارض حاصل بین ماده 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .قانون ثبت عالئم مالزی 15مادۀ . 9

. در قانون جدید عالئم تجارتی انگلستان همین اندازه که جامعه 9

از ابطال عالمتی منتفع شود، کافی است تا تقاضای ابطال در 

 نفع بودن، الزم نیست. شرط ذی  دادگاه پذیرفته شود،

3. Code de la propr. Int.article 1.713-1. 
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نامه اصالحی آن اشاره  آیین 99اختراعات و ماده 

دارد:  قانون مزبور مقرر می 99زیرا ماده ؛ نمایند می

های راجع عالمتی از تاریخ  کسی که نسبت به ثبت»

تواند  ثبت تا سه سال اعتراض نکرده باشد دیگر نمی

نسبت به آن ثبت اعتراض نماید مگر اینکه ثابت کند 

معترض علیه در حین ثبت عالم بوده است به اینکه 

عالمت را خود معترض یا کسی که به معترض عالمت را 

مستمر استعمال کرده است؛ ولی  طور بهانتقال داده قبالً 

هر گاه معترض علیه ثابت نماید که معترض قبل از 

ل فوق از ثبت عالمت اطالع داشته باشد انقضاء سه سا

 کهی طور هب «.اعتراض معترض پذیرفته نخواهد شد

قانون سابق پس از انقضاء سه  99ماده  مالحظه شد،

سال از تاریخ ثبت عالمت دعوی ابطال آن را مشمول 

 99دانسته و از سوی دیگر در ماده  9زمانمرور 

انقضاء  نامه آن، شرط اقامه دعوی ابطال عالمت، آیین

باشد و  سه سال از زمان ثبت و عدم استفاده از آن می

تعارض وجود داشت. برای حل این  ظاهر بهبدین ترتیب 

 تعارض، دو راه حل نیز ارائه شده بود:

اصالح شده و ماده  9997نامه در سال  آیین (الف

مصوب در آن سال اضافه گردیده است و قانون  99

نامه وارد بر  آیین 99 باشد، از این رو ماده می 9998

قانون  99قانون بوده و موجب تخصیص ماده  99ماده 

 شود. در این خصوص می

 میندان 99را مشمول ماده  99اصوالً ماده   (ب

قانونگذار با علم به وجود  رایز ؛(09: 9919 ،یجیاله)

، ماده دیگری را جهت رفع معضالت موجود به 99ماده 

این است که هر دو راه نامه افزوده است. حقیقت  آیین

شرط علم داشتن  باوجودزیرا که ؛ بود حل صحیح نمی

قانون، عمالً موضوع تعارض  99معترض علیه در ماده 

منتفی بود و نیازی به توجیهات غیرمنطقی و غیرقانونی 

توان گفت منظور قانونگذار در ماده  بنابراین می؛ بود نمی

ه قرار گرفته بود که مورد استفاد قانون، عالئمی می 99

شمول مرور زمان و عدم استماع دعاوی نسبت به  و بود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در یی است که شورای نگهبان تاکنون ها زمان. از جمله مرور 9

 آن اعالم نظر ننموده است. خصوص
 

ی حمایت از حقوق نوع عالئمی که مورد استفاده بوده،

بود، حال آنکه در  صاحبان عالمت در حال استفاده می

قلمداد کردن عالئم متروکه و  اعتبار یبهدف  99ماده 

ا بود و بدین ترتیب موضوع این دو ماده ب بالاستفاده می

 .آمد ینمیکدیگر متفاوت بوده و اصوالً تعارضی پیش 

 

دائمی بودن حق : ابطال عالمت در اثر استحاله ج(

مالکیت ناشی از عالمت تجاری به معنی همیشگی بودن 

باشد بلکه بیانگر ایجاد حق مالکیت است و  این حق نمی

ماند که نسبت به حفظ آن اقدام شود.  ی باقی میتاز مان

اثر  و درارادی  صورت بهیت ممکن است زوال حق مالک

اراده مالک محقق شود و مالک از حق مالکیت خود 

اینکه در اثر  اعراض نماید و انصراف او محرز شود و یا

انگاری مالک و عدم مراقبت از عالمت تجاری،  سهل

دیگران از آن عالمت به نحوی استفاده نمایند که بیانگر 

 ود.سقوط خصوصیت تمایز بخش عالمت ش

توان گفت عدم استفاده از عالمت  بنابراین می

منجر به از دست رفتن حقوق مالک آن گردد.  تواند یم

در قانون ایران به این نکته اشاره نشده است ولی در 

قوانین جدید کشورها معموالً چنین مقرراتی دیده 

اگر »دارد:  مقررات وایپو مقرر می 99. در ماده شود یم

ی فراهم ا نهیزمموجب شود یا  صاحب عالمت تجارتی

کند که عالمت نسبت به یک یا چند کاال یا خدمات به 

ی که در قلمرو تجارت و طور بهاسم عام تبدیل شود، 

منظر مردم اهمیت آن از بین برود، عالمت از ثبت 

علت (. 17پو،یوا 519 شماره هینشر) «خارج خواهد شد

یا اینکه با عدم استعمال عالمت )در صورت کلمه 

شود و صفت  کلمات بودن( تبدیل به اسم عام می

دهد این است که باید از  مشخصه خود را از دست می

آن مراقبت شود تا هم صاحب کاال و هم اشخاص ثالث 

صحیح مورد استفاده قرار دهند، عدم مراقبت از  به نحو

تواند سبب  عالمت تجاری و متروک شدن آن می

 مرور بهو  گرددص استفاده دلخواه و اختیاری اشخا

زمان، آن عالمت خصوصیت تمایز بخش و ویژه خود را 

یک عالمت عادی مبدل گشته  صورت بهاز دست داده و 

و عموم مردم آن را مورد استفاده قرار دهند. برای اینکه 
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یک عالمت تجاری به اسم جنس تبدیل نشود. رعایت 

 نکات ذیل ضروری است.

باید تفاوت قائل . بین عالمت تجاری و نام کاال 9

به عبارت دیگر، عالمت باید با نام کاال تفاوت ؛ شویم

داشته باشد و از استعمال عالمت تجاری به نام کاال 

خودداری شود. به بیان دیگر از حالت صنعتی کلمه 

عالمت تجاری استفاده شود نه اینکه از کلمه  عنوان به

مثال  طور بهاسم استعمال شود  صورت بهمعرف عالمت 

LINOLEUMکلمه 
1

در ابتدا عالمت ابتکاری و دارای  

اما صاحب کاال به لحاظ جدید بودن ؛ وجه مشخصه بود

عالمت استفاده کرد. ولی  عنوان بهاین محصول، همان را 

رقبای تجارتی از آن  ژهیو بهبعداً خیلی از مردم و 

اسم عام استفاده کردند و مالک نتوانست جلو  عنوان به

را بگیرد، لذا صفت تمایز بخش خود را استفاده عمومی 

اما مبتکر قهوه فوری ؛ از دست داد و عمومی گردید

(Instant coffee)  برای کاالی جدید خود عالمت

NESCAFE  را انتخاب کرد که معرف قهوه فوری قرار

 گرفت و با چنین مشکلی مواجه نگردید.

منظم استفاده نموده و  طور به. مالک عالمت از آن 9

ن مراقبت نماید تا اعتبار عالمت و صفت تمایز از آ

بخش عالمت حفظ شود. توضیح اینکه هرچه شهرت 

عالمت بیشتر باشد، احتمال استحاله و تبدیل آن به 

 شود. اسم جنس و استفاده عموم از آن نیز بیشتر می

 Cornish, 2003: 610) ؛ 10و  17همان:)

 

 حق اخراج مالکیت عالمت تجاری .2

مالی  یک حق عنوان بهعالمت تجاری  بیان شد که

دارای ارزش اقتصادی است و در نتیجه قابلیت تملک 

ی که در مقررات طور به هستاشخاص را دارا  لهیوس به

جدید در رابطه با مناطق آزاد تجاری، اقتصادی نیز به 

؛ همین ارزش عالمت تجاری با صراحت اشاره شده است

اص نسبت به بنابراین حق مالکیت حاصله برای اشخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به معنی درخت کتان و  LINUMواژه  از دواین کلمه  .9

OLEUM  به معنای روغن، ترکیب یافته است و در اصطالح نام

چه کرباس ضخیم و نوعی باشد که از پار می اتاقی پوشش کف نوع

 روغن اکسید شده، درست شده است.
 

عالمت تجاری دارای همان امتیازات حاصله در مالکیت 

یعنی عالوه بر اینکه مالک  باشد یمبر اشیاء مادی 

شود و از آن استفاده  مند بهرهاز آن مال  شخصاً تواند یم

از نحوه اقتصادی آن نیز  تواند یمحق استعمال(، کند )

و یا اینکه نسبت به  حق استثمار(گردد )برخوردار 

اخراج از مالکیت خود اقدام نماید. در رابطه با نحوه 

شخصی استفاده از عالمت تجاری در مبحث قبل 

توضیح داده شد. در این مبحث در خصوص اقسام حق 

اخراج از مالکیت مالک نسبت به عالمت تجاری بحث 

 سبب در مواردی که اخراج از مالکیت، .میینما یم

، سازد یمفراهم  مالکیت دیگری نسبت به آن عالمت را

 که یحالبند اول( در ) عنوان انتقال عالمت تجاری دارد.

در موارد دیگر، ضمن اینکه از مالکیت مالک خارج 

که  شود ینمسبب ایجاد مالکیت دیگری  ،شود یم

)بند  شود یماصطالحاً به آن انصراف از مالکیت گفته 

 .دوم(

 
 حق انتقال عالمت تجاری .1-2

عالمت تجاری ممکن است صاحب حق مالکیت بر 

ی استفاده شخصی از عالمت، جا بهتصمیم بگیرد 

شخص یا اشخاص دیگری از آن عالمت استفاده نمایند. 

این تصمیم صاحب عالمت تجاری ممکن است، شامل 

کلی و برای  طور بهتمامی حقوق عالمت شود و عالمت 

همیشه به دیگری انتقال یابد یا اینکه شامل قسمتی از 

مثال با  طور بهمت و برای مدت معینی باشد. حقوق عال

انتقال مالکیت بر عالمت، حق استفاده از آن برای مدتی 

برای خود حفظ نماید و یا اینکه بر عکس، حق انتفاع 

مدت معینی را به دیگری انتقال دهد و مالکیت خود را 

و نیز ممکن است  نسبت به عالمت تجاری حفظ نماید

از حاالت فوق(  ر هر یکد) یتجارانتقال عالمت 

صورت مجانی،  معوض واقع گردد یا اینکه به صورت به

ی رارادیغ صورت بهعمل انتقال انجام پذیرد و یا حتی 

 صورت به)ارث( منتقل شود و نیز امکان انتقال عالمت 

الشرکه نیز وجود دارد. در اینجا به بررسی دو نوع  سهم

ناوین، متداول و اصلی انتقال عالمت تجاری تحت ع
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ی و قرار داد اجازه استفاده از عالمت واگذارقرارداد 

 .میپرداز یم 9سانسیلتجاری یا 

 

 قرارداد واگذاری عالمت تجاری .1-1-2

آن صاحب عالمت تجاری،  موجب بهقراردادی است که 

حق مالکیت خود را نسبت به عالمت تجاری در قبال 

اعم از ، دهد یمرایگان انتقال  طور بهدریافت مبلغ یا 

اینکه واگذاری شامل عالمت ثبت شده باشد یا مربوط 

قانون ثبت  در یا عالئم مشهوره باشد. به تقاضای ثبت و

فرانسه آمده است، حقوق وابسته به یک  9119عالئم 

محدود قابل  طور بهکامل و یا  طور بهعالمت تجاری 

محدود بودن انتقال نیز ممکن است  9باشد یمانتقال 

د عالمت باشد یا اینکه مربوط به مکان و مربوط به خو

 یا زمان واگذاری عالمت باشد.

و ی صنعتی ها طرح اختراعات، قانون ثبت 10ماده 

هرگونه تغییر در »دارد  تجاری ایران مقرر می عالئم

مالکیت اختراع، ثبت طرح صنعتی یا ثبت عالئم تجاری 

یا عالمت جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم 

نفع از  ، مربوط به در خواست کتبی هر ذیاظهارنامه

و جز  رسد یمثبت  و بهاداره مالکیت صنعتی انجام شده 

در مورد تغییر مالکیت اظهارنامه، توسط اداره مذکور 

این گونه تغییر نسبت به اشخاص  ریتأث. شود یمآگهی 

ثالث منوط به تسلیم در خواست مذکور است. تغییر در 

مت جمعی در صورتی که در مالکیت ثبت عالمت یا عال

، مراحل ساخت، خصوصیات مبدأمواردی مانند ماهیت، 

یا تناسب یا هدف کاالها یا خدمات سبب گمراهی یا 

فریب عمومی شود معتبر نیست. هرگونه تغییر در 

مالکیت ثبت یک عالمت جمعی یا مالکیت اظهارنامه 

مربوط به آن منوط به موافقت قبلی رئیس سازمان ثبت 

 «.کشور باشد و امالک اسناد

جهت تغییر مالکیت  گردد یمبنابراین مشخص  

و عالوه بر در خواست کتبی مالک عالمت تجاری 

اداره مالکیت صنعتی، بایستی چنین در  موافقت

این آگهی  و درخواستی جهت اطالع عموم آگهی شود 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Licence 

2. Cod de la propr. Int. article l.714 

 

الزم است شماره ثبت عالمت در ایران، نام و اقامتگاه و 

نام و نشانی نماینده قانونی مالک  ید وتابعیت مالک جد

 در ایران )برای خارجیان( درج شود.

با توجه به اینکه قرارداد واگذاری عالمت تجاری 

قراردادی خاص در جهت انتقال حقوق ناشی از  عنوان به

توان آن را در  لذا می شود، عالمت تجاری شناخته می

نتقال زمره عقد معین قرار داد و از این جهت بیانگر ا

بنابراین از یک طرف رعایت کلیه شرایط ؛ باشد مال می

قانون  918عمومی حاکم بر قراردادهای مذکور در ماده 

مدنی ضرورت دارد و از سوی دیگر رعایت شرایط 

اختصاصی حاکم برای قرارداد واگذاری عالمت تجاری 

 از: عبارت استباشد و آن شرایط  الزم می

المت تجاری باید قرارداد واگذاری ع .9-9-9-9

کتبی باشد یعنی اینکه نحوه اظهار اراده جهت ایجاب و 

سند و کتبی انجام  صورت بهقبول واگذاری عالمت، 

پذیرد زیرا که باید قرارداد واگذاری در اداره مالکیت  می

ی که از نظر طور ( به98) .9صنعتی به ثبت برسد

مقررات فرانسه رعایت ننمودن این شرط موجب بطالن 

 سازد. ارداد را فراهم میقر

ثبت در دفتر ثبت عالئم اداره مالکیت  .9-9-9-9

صنعتی نیز از دیگر شروط قرارداد واگذاری قلمداد 

قانون،  11 و 19ماده  موجب بهشود. قابل ذکر اینکه  می

اطالعات مربوط به عالئم تجاری باید در دفاتر مخصوص 

ین اداره مالکیت صنعتی ثبت و دسترسی همگان به ا

 رایگان امکان پذیر باشد صورت به اطالعات

گردد تا عموم بتوانند از  وجود این شرط سبب می

در صورت تعارض  تا تغییر مالک عالمت اطالع یابند

مالک، خوانده دعوا قرار گیرد و  عنوان بهمنافع، خریدار 

از اطاله دادرسی جلوگیری شود و یا خریدار حق اقامه و 

بنابراین عدم ثبت قرارداد ؛ رددتعقیب دعوا را دارا گ

واگذاری موجب عدم احراز سمت خریدار در دعاوی 

 گردد. احتمالی می

معتبر بودن عالمت تجاری از دیگر  .9-9-9-9

شود. بدین بیان که  شرایط قرارداد واگذاری شناخته می

تواند منعقد شود که حقوق  قرارداد واگذاری عالمتی می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .9998قانون ثبت عالئم و اختراعات  99ماده  . 9
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بنابراین اگر به هر دلیلی،  ناشی از آن عالمت باقی باشد

اعم از خاتمه مهلت عالمت و یا ابطال آن و یا انصراف و 

اعراض مالک از حق خود بر عالمت، مالکیت مالک 

نسبت به عالمت از بین برود قابلیت انتقال آن نیز از 

 بین خواهد رفت.

واگذاری عالمت، ناقض سرزمینی بودن  .1-9-9-9

رایط نوعی عالمت عالمت تجاری نباشد. یکی از ش

تجاری قابلیت اعمال در تمامی قلمرو جغرافیائی کشور 

محل ثبت عالمت بود بنابراین قرارداد واگذاری 

تواند نسبت به قسمتی از خاک کشور موضوع  نمی

 انتقال واقع گردد.

مشروع بودن جهت واگذاری عالمت. در  .1-9-9-9

صورتی که مشخص شود علت واگذاری عالمت تجاری 

، چنین واگذاری صحیح باشد یرقانونیغنامشروع و امر 

مثال اگر هدف از واگذاری، قرار  طور بهنخواهد بود. 

دادن عالمت تجاری در مقابل رقیب و اضرار به وی 

 باشد حکم بر بطالن چنین واگذاری داده خواهد شد.

 

قرارداد اجازه استفاده از عالمت تجاری  .2-1-2

 )لیسانس(

وان آن مشخص است، صاحب که از عن گونه همان

ی از بردار بهرهقراردادی، اجازه  موجب بهعالمت تجاری 

مجانی  صورت بهعالمت را در قبال دریافت وجهی و یا 

دهد. از لحاظ تقریب به ذهن، دقیقاً  به دیگری می

قرارداد اجازه استفاده از عالمت تجاری شبیه عقد اجاره 

عناوین گوناگونی  . این قرارداد در اقسام وباشد یماشیاء 

که بیان شد ممکن  گونه همانممکن است واقع شود. 

است در قبال اجازه استفاده از عالمت تجاری مبلغی به 

صاحب عالمت پرداخت شود. یا اینکه این اجازه 

رایگان و مجانی باشد. از جهتی دیگر ممکن  صورت به

انحصاری و غیرانحصاری  صورت بهاست قرارداد اجازه 

استفاده شخص ثالث و حتی  که یصورت. در واقع شود

صاحب عالمت ممنوع شده باشد و صرفاً دریافت کننده 

اجازه حق استفاده از آن را داشته باشد عنوان حالت 

انحصاری دارد و غیر انحصاری بودن نوع قرارداد اجازه 

استفاده از عالمت تجاری  کهشود  به وضعیتی گفته می

ی که طور بهگردد  صرفاً توسط یک شخص واقع نمی

ممکن است محصوالت تحت پوشش عالمت بین 

دریافت کنندگان اجازه تقسیم گردد و یا اینکه هر یک 

از دریافت کنندگان اجازه در محدوده جغرافیایی 

معینی، حق اعمال اجازه استفاده را داشته باشند در 

نمایند.  همین معنا به اجازه جزئی و کلی نیز تقسیم می

انحصاری باشد  صورت بهاگر قرارداد اجازه  توضیح اینکه

کننده اجازه مکلف و ملزم به استفاده از عالمت  دریافت

زیرا که عدم استفاده وی ممکن است منجر به ؛ باشد می

ابطال عالمت گردیده و موجبات ضرر صاحب عالمت را 

ی، دارای تمامی ا کنندهفراهم سازد و چنین دریافت 

تعقیب و اقامه دعوا در حقوق و اختیارات حتی حق 

 باشد. برابر اشخاص ثالث می

اجازه استفاده از یک عالمت ممکن است برای 

مدتی محدود و معین باشد یا اینکه شامل مدت طوالنی 

ی که مدت عالمت طور بهحتی بدون قید زمان باشد 

تواند منوط به مدت دوام عالمت باشد. قابل ذکر  می

ة زمان و نیزم درحدودیتی اینکه اگر در قرارداد اجازه، م

مکان و کاالی خاصی ذکر نشده باشد اصل بر انحصاری 

بودن و کلی بودن و طوالنی بودن مدت استفاده از 

مگر اینکه موجبات ابطال عالمت فراهم  باشد یمعالمت 

کننده عالمت باید شخصاً از عالمت  افتیدر شود.

استفاده نماید و حق واگذاری به دیگری بدون اذن و 

 اجازه صاحب عالمت ندارد.

 9998در قانون ثبت عالئم و اختراعات مصوب  

ای به قرارداد اجازه از عالمت تجاری نگردیده بود  اشاره

نامه اصالحی  آیین 91قانون و ماده  99ماده  بر اساسو 

اجرای قانون ثبت عالئم تجارتی و اختراعات مصوب 

عالمت این نکته اشاره و مقررشده بود صاحب  به 9997

توانند اجازه استفاده از  یا وکیل یا نماینده قانونی او می

عالمت را به شخص ثالثی اعطاء نمایند. این اجازه در 

صورتی معتبر خواهد بود که اجازه نامه مربوط، در ایران 

بنابراین اجازه استفاده از عالمت ؛ به ثبت رسیده باشد

نده تجاری باید به امضای صاحب عالمت و دریافت کن

عالمت )طرفین قرارداد( برسد و با تقاضای یکی از 

طرفین قرارداد اجازه یا وکیل و یا نماینده قانونی یکی 
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از آن دو در دفتر ثبت عالئم اداره مالکیت صنعتی به 

و مواد  قانون 18در ماده  9905قانون  در ثبت برسد.

نامه آن قرارداد اجازه بهره برداری  آیین 11و  11

شاره شده است. در حقوق فرانسه نیز متون ا صراحت به

قانونی چندانی در این خصوص وجود ندارد و صرفاً در 

قانون، موضوع واگذاری اجازه استفاده از عالمت تجاری 

بیان شده است و امورات جزئی این موضوع توسط 

 شود. دیگران قوانین جبران می به بهقضات و با مراجعه 

استفاده، شبیه شرایط شرایط انعقاد قرارداد اجازه 

از نظر حقوق و  که یحالباشد. در  واگذاری عالمت می

تکالیف طرفین قرارداد، بین قرارداد اجازه استفاده از 

عالمت با قرارداد واگذاری عالمت تفاوت وجود دارد. 

  9بدین معنا، اگرچه در هر دو قرارداد، از یک طرف

 صاحب عالمت مکلف به تحویل عالمت و ضمانت کشف

فساد آن و از طرف دیگر دریافت کننده مکلف به 

پرداخت معوض مندرج در قرارداد و استفاده نمودن از 

باشد و لکن در  عالمت در حدود قانون و قرارداد می

قرارداد اجازه استفاده از عالمت، صاحب عالمت متعهد 

به انجام هر اقدامی که برای دوام و بقاء عالمت در مدت 

زم باشد است و حق ندارد نسبت به قرارداد اجازه ال

انصراف یا اعراض از عالمت ثبت شده و یا استرداد 

زیرا که در هر یک از ؛ تقاضای ثبت عالمت اقدام نماید

موارد فوق، دریافت کننده اجازه استفاده از عالمت 

شود و دریافت کننده اجازه استفاده نیز باید  متضرر می

تعهدات ذیل را رعایت نماید.

 یدیتولقرار دادن عالمت روی کاالهای  (الف

 حفظ کیفیت محصوالت موضوع عالمت (ب

 دارا بودن حسن نیت در استفاده از عالمت ج(

عدم اعتراض نسبت به عالمت موضوع قرارداد  د(

 اجازه

عدم صادرات محصوالت تحت عالمت بدون  (ها

 اجازه صاحب عالمت

د رعایت هر شرط مشروع و قانونی که در قراردا و(

اجازه ذکر شده باشد. به شرط آنکه مرتبط با قرارداد 

اجازه استفاده از عالمت تجاری باشد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cod de la propr. int, article l.799-2.

 حق انصراف از مالکیت عالمت تجاری .2-2

اگرچه حق مالکیت بر عالمت دائمی است و تجدید آن 

باشد نه ایجاد آن. لیکن در  حفظ عالمت می منظور به

ر پایان بخشیده تواند به این اعتبا مواردی اراده مالک می

و موجبات اخراج از مالکیت خود را مهیا سازد. برای 

انصراف از حق مالکیت بر عالمت تجاری توسط مالک، 

هیچ قید و شرطی وجود ندارد و مالک هر زمان که 

 با تواند از حق خویش صرف نظر نماید. اراده نماید می

این توضیح که باید تصمیم خود را مبنی بر انصراف از 

و مالکیت صنعتی اعالم  ها شرکتود به اداره ثبت حق خ

عنوان عدم استفاده از عالمت توسط  کهنماید زیرا 

صاحب عالمت را خواهد داشت و در نتیجه، استمرار 

گردد تا با  این عمل به مدت سه سال موجب می

نفعی حکم ابطال عالمت از سوی  درخواست هر ذی

مانند حقوق دادگاه صادر شود. در حقوق فرانسه نیز ه

ایران، قانونی در این خصوص وجود ندارد با این تفاوت 

که آراء صادره از سوی برخی محاکم فرانسه بر این نکته 

گیرد  انصراف به خودی خود صورت نمی دارند که دیتأک

کتبی مراتب را به موسسه ملی  صورت بهو مالک باید 

در گذشته  اگرچه .9مالکیت صنعتی فرانسه اعالم نماید

آراء صادره محاکم فرانسه بیانگر پذیرش انصراف ضمنی 

نیز بود یعنی اینکه آن دسته از اعمال صاحب عالمت 

ضمنی بیانگر انصراف از عالمت شناخته  طور بهکه 

نمودند ة انصراف قلمداد میمنزل بهشدند نیز  می

(RTD.Com.1962: 73) مثال، ثبت عالمت  طور به

المت سابق، از آن جایگزین ع عنوان بهجدیدی که 

ة انصراف از عالمت قبلی تلقی منزل بهاستفاده شود 

یا استرداد دعوای مربوط به عالمت تجاری  و 9نمودند می

بیانگر انصراف از ادعای آن حق موضوع دعوا شناخته 

 شد. می

انصراف ممکن است شامل تمامی حقوق بر کاالها و 

از خدمات موضوع عالمت تجاری باشد یا اینکه برخی 

 در 9905قانون  91ابعاد عالمت را شامل شود. در ماده 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2. Cour de cassation, chambrecommerciale. 6

mai 1991. 

3. Revue trinestrielle de droitcomericial.Paris, 24

mai. 1962, p.73. 
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خصوص امکان استرداد اظهارنامه درخواست ثبت 

عالمت اشاره شده است لیکن راجع به انصراف و اعراض 

 از عالمت حکمی مقرر نشده است.
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رداری انحصاری شخصی که عالمت مربوطه، حق بهره ب

. حق مالکیت باشد یم به نام وی به ثبت رسیده است،

سرشت ثبت عالمت شناخته  عنوان بهبر عالمت تجاری 

معنا که از یک طرف مالک عالمت حق  نیبد .شود یم

دارد شخصاً آن عالمت را در کاالها و خدمات خود مورد 

گری اجازه استفاده قرار دهد و یا با انتقال آن به دی

استفاده دهد. از سوی دیگر حق دارد استفاده دیگری از 

و آن عالمت را منع کند وگرنه موجب مسئولیت مدنی 
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