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 :مقدمه

و شرح تشریفات ثبت نشانه پیش از ورود به اصل مطلب  به نظر می رسد   

 نه تنها خالیبه عنوان مقدمه  چند نکته اساسی اشاره بهصنعتی  های تجاری/

شانه نبه جرئت اساسی ترین کمک به عالقه مندان ثبت  هبلک ،نباشداز فایده

 :خواهد بودبریتانیا و ایرلند شمالی درپادشاهی متحده  های موردنظر

ن این معاهده و)متمادرید دو عضو معاهده  انگلیس هر که ایران وآنجا  از -1

د ارائه خواهآگاهی باشتر  برای درپایان این گزارش + کنوانسیون پاریس

ت ثبت ساو درخو است می باشدعضو  81که در حال حاضر دارای شد.(

تجاری  صرفاّاز طریق دفاتر مالکیت صنعتی کشورهای  نشانه بین امللی 

 ،روط  به ثبت اولیه درکشور مبدامش ، وعضو سیستم مادرید امکان پذیر

/ صنعتی تجاریشانه نبین المللی  می باشد لذا عالقمندان ثبت یعنی ایران 

                                                                         . متوجه این شرط اولیه باشندبایدنظر در انگلیس،  مورد

 هتر استب ،صنعتییا  آیند ثبت برند اعم از تجاریفر ،با توجه به پیچیدگی -2

 نه،این زمی فعال دردفاتر حقوقی یکی از  ا این زمینه ب هر اقدامی در پیش از

 .کنند را آغاز کار

همتای انگلیسی اتاق مشترک بازرگانی ایران و انگلیس، ه اینکه ببا توجه  -1

ختیار امناسب دروقی قچندین گروه ح .لندن ایران در اتاق بازرگانی بریتانیا و

 آن اتاق اقدام شود. کمک است با دارد شایسته

 /ای تجاریه نشانهبین المللی  تشریفات ثبت حرش پیش از پایان سخن اینکه

 دخوعالقه مند  اتاق اعضاء شد که یادآور  در پادشاهی متحده باید صنعتی
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برخورداری از مزیت های ویژه به اتاق  با را به طور رایگان ودر این زمینه 

  .کندلندن معرفی می 

 درجهان و انگلستان تجاری نشانه های کوتاهتاریخچه 

شانه های تجاریبنا   ه ازجمل. قدمتی چند هزارساله دارند / صنعتی  به مکتوب ن

شانه های صری"ن ساله دارند "کوزه گران م صاحبان  ، وقدمتی چهار هزار  عالئم 

صننننایی چینی که نام خود را به گونه های متفاوت رو یا  پشنننت یرو  چینی 

 ساله دارند. 2111خود ثبت می کردند قدمتی  یتولید

سننده دوازدهم میالدی با پیشننرفت بازرگانی رفته  اما، باید توجه داشننت که از و

 رفته  استفاده از نشانه ها و عالئم تجاری در اسناد و مدارک بازرگانی آغاز شد. 

به فرمان ادوارد سوم، پادشاه انگلستان،  میالدی بنا 1111در سال ، درانگلستان

 شد.  استفاده از عالئم و یا نشانه های تجاری بر روی برخی کاالها اجباری

گفته می شننود اولین نمونه ی اسننتفاده از نشننان تجاری درانگلسننتان مربوط به 

 و توسط یک ناشر است. 1117میالدی سال 

شانهقانون ثبت  صنعتی های تجاری ن سال  /  ستان در  صویب  1871انگل به ت

سید و ثبت  شانه ر شد. اولین  1871ژانویه  1ها از  ن شانه آغاز  تجاری که به  ن

 ، مثلث قرمز باس آبجو بود.این ترتیب ثبت شد

های  نشنننانهثبت اختراعات و قانون مارک های تجاری قانون  1881در سنننال 

 هزینه درخواست را کاهش داد  تجاری را به طور قابل توجهی اصالح کرد و
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شانهقانون فعلی  ثبت  ست 1991ستان قانون عالئم تجاری های تجاری انگل ن ، ا

 .های تجاری اروپا را در قوانین ملی اجرا می کند نشانه دستورالعمل  که

به طور اسنناسننی نحوه بررسننی 2117دفتر مالکیت معنوی انگلسننتان در اکتبر 

 تجاری ملی انگلستان را تغییر داد.  نشانه هایدرخواست های ثبت 

سریی نیز از  ست  ضیان قرار گرفته  2118آوریل  7روند درخوا سترس متقا در د

 .است

 / صنعتی تجاری نشانه ثبت 

 ه امکان ندر کنار نام مالک نشا®  نشانهقراردادن  و/ صنعتی،  تجاری نشانه با ثبت

 :،مالک نشانه می توانداز آن پس  ون فراهم می شودارآمحافظت 

  کندیا آن را جعل از آن استفاده  ویعلیه هر کسی که بدون اجازه ،

 انجام دهد.اقدام قانونی 

  ه ب را  ستفاده از آنا ،برنددر کنار نام مالک نشانه ® قراردادن نشانه

 دهید.می هشدار  دیگران

 کند. واگذارآن را  گواهی نامه و ل برند خود را بفروشد 

ند ، این فرآیوجود نداشته باشد مخالفتیتجاری،  نشانه در جریان ثبت چنانچه 

 خواهد کشید. ه به درازا ما 1حدود 

 سال اعتبار دارد. 11تجاری ثبت شده   نشانه 
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در پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، فقط ثبت شده تجاری  نشانه 

فاظت ح مورد "اسکاتلند، وِیلز و ایرلند شمالی انگلستان، ": پادشاهی متحدهدر 

 .است

 توان ثبت کردتوان و چه چیزی را نمیچه چیزی را می .1

 :تواندمی  تجاری نشانه

 موارد زیر باشد: ودربرگیرندهمنحصر به فرد  باید و 

 کلمات 

 صداها 

 لوگوها 

 هارنگ 

 ترکیبی از موارد فوق 

 :تواندتجاری نمی نشانه 

 مستهجن باشد.آمیز باشد؛ برای مثال شامل دشنام یا تصاویر توهین 

  کاالها یا خدماتی که به آن مربوط است را توصیف کند؛ برای مثال واژه

تواند نام تجاری شرکتی باشد که در زمینه تولید منسوجات از نمی پنبه

 کند.پنبه فعالیت می

 برای محصوالت  ارگانیککننده باشد، برای مثال از واژه گمراه

 غیرارگانیک استفاده شود.

  تجاری شما باشد، برای مثال شکل  نشانه یک شکل سه بعدی مرتبط با

 یک یا چند تخم مرغ باشد.
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 ا راه م»ساده نظیر  یرمتمایز باشد، برای مثال یک جملهبسیار رایج و غ

 باشد. «دهیمرا نشان می

  سمبلبر اساس راهنمای سازمان مالکیت معنوی جهانی، بسیار شبیه-

 ها باشد.ها و نشانهدولتی مانند پرچم های

 قبال ثبت شده یا نه؟ نشانه حصول اطمینان ازاینکه 
واطمینان عالئم تجاری را جستجو  های پایگاه داده بایدپیش از آغاز درخواست، 

برای همان کاالها و خدمات یا کاالها  ،تجاری یا مشابه آن  نشانه که حاصل کنید 

 1است یا نه.شده  خدمات مشابه ثبتو 

کیت در وبسایت دفتر مال ئم تجاری اتحادیه اروپا را نیزثبت عال دافزون بر این بای

 2121معنوی اتحادیه اروپا برای هر درخواستی از اتحادیه اروپا که در اول ژانویه 

ها نسبت به درخواست شما این درخواست 2.کنید بازدید ،در انتظار بوده است

 دارای اولویت هستند.

 تخصص دارد برای کمک عالئم تجاریکه در زمینه ثبت از یک وکیل  بهتراست 

 استفاده کنید.مور نظرجوها و ثبتودر روند این جست گرفتن

 ،ثبت شده قبالّ که یانشانه  شما باتجاری نشانه  ی کهدر صورت

 ؟مشابه باشد
 ه نشانبرای ثبت ثبت شده  تجاری، نشانه  از دارنده ی نتوامیاین صورت  در 

ین ابایدنامه بدهد. سپس شما اجازه به شماباید . او کنید تجاری خود کسب اجازه

به نامه را همراه درخواست خود ارسال نمائید. برای دریافت این نامه الزم است 

 1صفحه مربوطه مراجعه شود.

                                                           
1 https://www.gov.uk/search-for-trademark 
2 https://euipo.europa.eu/eSearch 
3 https://www.gov.uk/options-following-an-objectionto- 

a-trade-mark-examination#letters-of-consent-from-earlierrights-holders 

https://www.gov.uk/search-for-trademark
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 درخواست دهید پسثبت شده مشابه تجاری  نشانه  یک ثبت  چنانچه شما برای

تجاری  نشانه از ثبت درخواست از طر  شما، اداره مالکیت معنوی با مالک آن 

در صورتی که وی قصد داشته باشد به شما اجازه ثبت  تماس خواهد گرفت. 

تان، این را به شما تجاری خودتان را بدهد، در بخش بازخورد درخواست نشانه 

 .خواهد گفت

 آغاز فرآیند درخواست 

ییر تجاری را تغ نشانه توان تجاری، دیگر نمی نشانه پس از انجام درخواست ثبت 

 های آن نیز قابل استرداد نیست.داد، و هزینه

روز کاری( بازخورد درخواست خود را دریافت خواهید  11هفته ) 8یر  مدت 

 کرد.

 که آیا آن مطمئن شویدباید تجاری ،  نشانه پیش از اقدام به درخواست ثبت 

برای ثبت همچنین اگر قبالً درخواستی  1تجاری قبالً ثبت شده است یا نه. نشانه 

 1مطالعه نمائید.اید، راهنمای درخواست ثبت جدید را تجاری انجام نداده نشانه 

 تجاری الزم دارید، عبارت است از: نشانه آنچه برای درخواست ثبت 

 خواهید ثبت کنید، برای مثال یک کلمه، تصویر جزئیات چیزی که می

 یا شعار

 خواهید در آنها ثبت کنید، برای مثال تجاری که می نشانه های کالس

 (1( یا مواد شیمیایی )کالس 11خدمات خوراکی و نوشیدنی )کالس 

                                                           
4https://www.gov.uk/how-to-register-a-trade-mark/what-youcan-and-

cant-register 
 
5https://www.gov.uk/guidance/trade-marks-manual/newapplications 
 

https://www.gov.uk/guidance/trade-marks-manual/newapplications
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 1استفاده نمائید: از لینک مربوطهرای آغاز فرآیند ثبت درخواست، ب

 :هزینه
پوند است و بابت هر  171تجاری،  نشانه هزینه انجام درخواست ثبت          

شود. این هزینه، هزینه استاندارد پوند به هزینه افزوده می 11کالس اضافی، مبلغ 

 Right Startانجام درخواست آنالین است. حالت دیگری نیز وجود دارد که 

، درخواست شما نشانه شود. در این حالت، پیش از انجام مراحل ثبت نامیده می

تا مشخص شود که درخواست شما با قوانین  شودکارشناس بررسی میتوسط یک 

شود که از  ، و این امکان برای شما فراهمنهتجاری همخوانی دارد یا  نشانه ثبت 

تان آگاه شوید. در این حالت، هزینه تجاری نشانه هر گونه اعتراض نسبت به ثبت 

-آن به صورت پیشپوند  111پوند است که  211تجاری  نشانه درخواست ثبت 

گردد، و در صورتی که قصد ادامه کار ثبت را داشته باشید، پرداخت دریافت می

پوند باقیمانده را نیز پرداخت نمائید. هزینه هر کالس اضافی نیز در  111 باید

پرداخت دریافت پوند آن به صورت پیش 21پوند است که  11این حالت همان 

 بایدصورت اقدام به ادامه روند درخواست پوند باقیمانده در  21گردد و می

پرداخت و پس از پرداخت مبلغ پیش Right Startدر حالت  پرداخت شود.

بررسی درخواست توسط کارشناس، گزارشی مبنی بر مطابقت درخواست شما با 

. سپس در صورتی که قصد ادامه فرآیند ثبت را شودقوانین ثبت به شما ارائه می

 الزم است بدانید. کنیدروز فرصت دارید تا کل مبلغ را پرداخت  28داشته باشید، 

که حتی در صورتی که در گزارش آمده باشد که درخواست شما با قوانین ثبت 

ر کتوانید فرآیند ثبت را ادامه دهید. همچنین الزم به ذمطابقت ندارد، باز هم می

 تجاری باشد، به ازای نشانه است که اگر درخواست شما شامل سه یا بیش از سه 

 شود.پوند به مبلغ کلی درخواست افزوده می 11تجاری اضافی،  نشانه هر 

 
                                                           
6 https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-apply 

https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-apply
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 :راه دیگر برای انجام درخواست
درخواست  منخواهیدر صورتی که                                                    

پر  و را  یفرم درخواست چاپ یمتوان، میمخود را به صورت آنالین انجام دهی

پوند  11پوند برای یک کالس و  211. هزینه این روش نیمرسپس آن را پست ک

، به این روشباید فرم مربوطه بابت هر کالس اضافی است. برای انجام درخواست 

 7پر شود.

 :پس از انجام درخواست .2

 8طور که پیشتر نیز اشاره شد، یر  همان                                             

روز کاری، بازخورد درخواست به صورت یک گزارش دریافت خواهد  11هفته یا 

معرو  است. پس از دریافت این  examination reportد. این بازخورد با نام ش

 8.کرد که اعالم شده رفیرا ای مسألهتا هر وجوددارد ماه فرصت  2گزارش، 

کننده درخواست، هیچ مخالفتی نداشته باشد، درخواست اگر کارشناس بررسی

-www.gov.uk/check-tradeشما دو ماه در ژورنال عالئم تجاری به نشانی 

marks-journal  منتشر خواهد شد و در طول این مدت فرصت اعتراض برای

ای درخواست داده باشید که تجاری نشانه دیگران وجود دارد. اگر شما برای 

تجاری دیگر باشد که قبالً ثبت شده است، اداره مالکیت معنوی  نشانه مشابه یک 

ض، تجاری تماس خواهد گرفت. در پایان این فرصت اعترا نشانه با صاحب آن 

هائی که در روزهای پایانی مهلت اعتراض صورت دو هفته دیگر برای اعتراض باید

                                                           
7 https://www.gov.uk/government 

/publications/trade-mark-forms-and-fees 
8 https://www.gov.uk/options-following-an-objection-to-a- 

trade-mark-examination 

 

http://www.gov.uk/check-trade-marks-journal
http://www.gov.uk/check-trade-marks-journal
http://www.gov.uk/check-trade-marks-journal
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ود و شتجاری ثبت می نشانه  ها مرتفی شدگرفته، صبر کرد. زمانی که اعتراض

 شود.می صادروارائهیک گواهی به منزله تأیید 

 عالئم تجاری ثبت نشده .3

مطلب دیگری که باید بدانید این است که شما ممکن است بتوانید کسی را از 

 تجاری شما باشد، بازدارید، حتی نشانه تجاری که مشابه  نشانه ثبت کردن یک 

اید. در این زمینه، معموالً الزم تجاری خودتان را هنوز ثبت نکرده نشانه اگر شما 

مشاوره تجاری تخصص دارد،  است که از یک وکیل که در زمینه ثبت عالئم

حقوقی بگیرید. پر واضح است که انجام دادن این کار به مراتب دشوارتر از این 

تجاری ثبت شده دفاع کنید. در هر صورت،  نشانه است که شما بخواهید از یک 

 برای انجام این کار، الزم است نشان دهید که:

  تجاری از آن شماست نشانه آن. 

  د.ایتجاری بنا کرده نشانه رابطه خوبی با مشتریان خود بر اساس آن 

  تجاری شما، به نحوی آسیب  نشانه از ناحیه استفاده آن شخص از

 اید.دیده

* * * 

 پیوست ها :

 موافقتنامه مادرید.-1

 کنوانسیون پاریس.-2
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 مادرید موافقتنامه
 مقدمه

نظام مالکیت فکری و از مصادیق عالئم تجاری، یکی دیگر از موارد تحت پوشش 

ای ، نشانه«Trademark» حقوق مالکیت صنعتی است. یک عالمت تجاری یا

متمایزکننده برای محصوالت یا خدماتی مشخص است که از سوی فرد، گروه یا 

دهد تا مشتریان، این کاالها و شرکت خاصی تولید و عرضه شده و اجازه می

 .ت موجود در بازار، تشخیص دهندخدمات را از سایر کاالها و خدما

 ثبت ها،رقابت افزایش و جهانی سطح در خدمات و محصوالت روزافزون توسعه با 

 بیترکی یا و رسم شکل، عکس، عدد، حر ، کلمه، یک تواندمی که تجاری عالئم

است. جالب است که حتی در  گرفته قرار استقبال مورد شدت به باشد، هاآن از

های بعدی، اصوات و شعارهای تبلیغاتی و حتی نشانبرخی از کشورها، عالئم سه

 .عنوان یک نشان تجاری را دارنداستشمام )بوها( نیز، قابلیت ثبت بهقابل

نامه مادرید است که های تجاری، موافقتالمللی مرتبط با نشانتوافقنامه بین

، آغاز به کار نمود. در این مقاله، پاریس کنوانسیون یگیراندکی پس از شکل

ترین مفاد مندرج در گیری، توسعه و برخی از مهممروری اجمالی بر سیر شکل

 .نامه مادرید خواهیم داشتموافقت

  

 مادرید نامهموافقت

های تجاری در موارد مرتبط با حفایت از نشان و پاریس کنوانسیون  دقت در

دهد که اگر مالک نشان تجاری )شخص حقیقی مفاد این کنوانسیون، نشان می

صورت یا حقوقی(، بیش از یک کشور را برای ثبت در نظر داشته باشد، بایستی به

هایی را در دفاتر مالکیت فکری کشورهای مربوطه به ثبت جداگانه، تقاضانامه

های متفاوت(. بدیهی است که های گوناگون و با پرداخت هزینهند )به زبانبرسا

 .بر و طوالنی خواهد بودچنین کاری، یک فرآیند زمان

https://patentoffice.ir/edu/30
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المللی درخواست و تحصیل به همین جهت، در راستای تسهیل روند ثبت بین

ای حقوق ناشی از آن، تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس، اتحادیه

للی برای حمایت از مالکیت صنعتی تشکیل داده و در آن، سیستم مادرید المبین

المللی عالئم تجاری، به تصویب رسانیدند. این عنوان دستورالعمل ثبت بینرا به

میالدی و پروتکل مرتبط با  1891نامه مادرید مورخ سیستم، متشکل از موافقت

نامه مشترک است. میالدی( و نیز یک آئین 1989آن )تصویب شده در سال 

نامه را دارند که پیش از این، عضو کشورهایی امکان ورود به این موافقت

 .کنوانسیون پاریس برای حفایت از مالکیت صنعتی شده باشند

بر اساس توافقنامه مادرید، بایستی از ورود تمامی کاالهای جعلی و دارای عالئم 

د و ت به منبی کاال دارنتجاری تقلبی که به نحوی سعی در فریب متقاضی نسب

عنوان نامه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، بهیکی از کشورهای عضو موافقت

محل یا کشور مبدأ آن کاال مشخص شده است، ممانعت ورزیده و تمهیدات الزم 

ها را اعمال نمود. در واقی، توافقنامه مادرید، برای جلوگیری از واردات آن

کاالهای دارای نشان تجاری جعلی بوده )اعم از  ای برای ممنوعیتنامهشیوه

استفاده، فروش، نمایش و یا ارائه برای فروش( که ممکن است، مردم را در مورد 

ه کدام کگیری پیرامون اینمنبی آن کاال، سردرگم نمایند. بر این اساس، تصمیم

ار عنوان یک کاراکتر عمومی، در حیطه این توافقنامه قرها و عالئم، بهنام

  .های هر یک از کشورهای عضو خواهد بودگیرند، بر عهده دادگاهنمی

 مادرید نامهموافقت تکامل و تغییر

گذرد، تغییر و نامه مادرید، در بیش از یک قرنی که از تأسیس آن میموافقت

تحوالت فراوانی را تجربه نموده و بارها مورد اصالح و بازبینی قرار گرفته است. 

، لندن (1921، الهه )(1911، واشنگتن )(1911نامه، در بروکسل )این موافقت

، مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار (1917و استکهلم )( 1917، نیس )(1911)

میالدی، پروتکلی در ارتباط با  1989گرفته است. الزم به ذکر است که در سال 
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« پروتکل مادرید»نامه مادرید به تصویب رسید که آن را اصطالحًا موافقت

 .نامندمی

سازد. حلقه اولیه کشور را ممکن می 121این کنوانسیون، پوشش حفایت در 

کشورهای امضاء کننده این توافقنامه، متشکل از کشورهای بلژیک، فرانسه، ایتالیا، 

میالدی،  1891تا  1891های ، سوئیس، پرتغال و هلند است که در سالاسپانیا

توان به اند، میبه آن پیوستند. از آخرین کشورهایی که به این توافقنامه پیوسته

، اندونزی، افغانستان و ماالوی )در (2117کشورهای برونئی و تایلند )در سال 

اشاره نمود. گفتنی است  (2119و کانادا، برزیل و مالزی )در سال ( 2118سال 

نامه و زمان به موافقتطور هممیالدی، به 2111دسامبر سال  21که ایران، در 

 .پروتکل مادرید پیوسته است

عضو بوده که برخی از اعضاء، مانند  117شایان ذکر است که مادرید دارای 

میالدی به پروتکل  2111که در سال  «OAPI» سازمان مالکیت فکری آفریقا

 .باشندرید پیوسته است، خود متشکل از چند کشور میماد

 مادرید سیستم منافع و مزایا

 المللی، حفایت ازسیستم مادرید، با فراهم نمودن امکان ثبت و اخذ گواهی بین

 سازد. با بیشنشان تجاری را در تعداد زیادی از کشورهای عضو توافق، میسر می

شده، سیستم مادرید بهترین انتخاب برای ثبت میلیون عالمت تجاری ثبت 1/1از 

وکارهای مبتنی بر صادرات است. این سیستم، ویژه در کسبعالمت تجاری، به

توانند های تجاری است که از آن میراهکاری جامی و کارآمد برای صاحبان نشان

شما  کهایند. فارغ از اینبرای ایجاد چتر حفایتی در بازارهای مختلف، استفاده نم

آپ کوچک و یا شرکت بزرگ چندملیتی هستید، سیستم مادرید به یک استارت

ای های جدید در محدودههای تجاری در اختیار و ثبت نشانشما در مدیریت نام

 .کندوسیی از مناطق جغرافیایی، کمک می

 :ه نمودتوان به موارد زیر اشارترین مزایای سیستم مادرید، میاز مهم
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 یا  های فرانسوی، انگلیسیالمللی، به یکی از زبانزبان واحد: تقاضانامه بین

 باشد؛اسپانیولی، قابل ارسال می

 ها به دلیل ثبت درخواست واحد به توجه هزینهصرفه: کاهش قابلبهمقرون

های های ملی، عدم نیاز به پرداخت هزینهای از درخواستجای مجموعه

و یا استخدام وکیل برای ثبت در هر کشور و همچنین عدم مرتبط با ترجمه 

نیاز به پرداخت هزینه به واحد پول کشورهای مختلف )پرداخت تعرفه، به 

 گیرد(؛فرانک سوئیس انجام می

 جویی زمانی در فرآیند ثبت و حفایت؛صرفه 

  درصد از  81پوشش جهانی: قلمروهای تحت پوشش سیستم مادرید، تقریبًا

 دهد؛ی را تشکیل میتجارت جهان

 های مدیریت ساده: به کمک سیستم مادرید، قابلیت مدیریت سبد نشان

توانید محدوده تجاری خود را از طریق یک سیستم متمرکز داشته و می

حفایتی خود را به سادگی در بازارهای جدید گسترش دهید. همچنین در 

رد بدأ صورت گیصورتی که از طر  دارنده نشان، هرگونه تغییری در کشور م

های توان با تکمیل فرم)از قبیل تغییر نام، آدرس، مالکیت، تمدید و ...(، می

یز المللی نای اندک، تغییرات مزبور را در سطح بینمربوطه و پرداخت هزینه

  .اعمال نمود

 مادرید سیستم در تجاری نشان ثبت هایهزینه و شرایط

المللی، صرفًا از طریق دفاتر مالکیت فکری کشورهای عضو درخواست ثبت بین

پذیر بوده و منوط به ثبت در کشور مبدأ است. الزم به ذکر سیستم مادرید امکان

آنجا دارای شود که متقاضی در عنوان کشور مبدأ شناخته میاست، کشوری به

ین مقری در یک کشور عضو مقر واقعی و مؤثر صنعتی و تجاری باشد. اگر وی چن

اتحادیه نداشته باشد، کشوری از اتحادیه که اقامتگاه وی در آنجا قرار دارد، کشور 
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ها مبدأ خواهد بود. اگر فاقد اقامتگاه در کشورهای عضو بوده، ولی تبعه یکی از آن

 .باشد، کشور متبوع وی، کشور مبدأ خواهد بود

 کری کشور مبدأ، با تعیین کشورهایپس از ثبت نشان تجاری در دفتر مالکیت ف

المللی توسط دفتر مذکور، به سازمان جهانی مدنظر برای حفایت، ایهارنامه بین

 .گرددارائه می «WIPO» مالکیت فکری

های مرتبط با درخواست ثبت یک نشان تجاری در سیستم مادرید، شامل هزینه

کشورهای مد نظر برای های جانبی است که به کشور یا های پایه و هزینههزینه

حفایت و تعداد کالس کاالها و خدماتی که تحت پوشش درخواست ثبت قرار 

 111های پایه یاد شده، برابر با دارند، بستگی خواهد داشت. در حال حاضر، هزینه

 .های رنگی(فرانک برای نشان 911فرانک سوئیس است )

واست ثبت نشان تجاری های جانبی، تصور نمایید که درخبرای درک بهتر هزینه

میالدی، برای  2118فوریه سال  11های رنگی، در خود را بدون اجزاء و المان

منطقه جغرافیایی اتحادیه اروپا و کشور هند و تنها برای یک طبقه از کاالها به 

فرانک سوئیس )هزینه پایه(،  111اید؛ هزینه این درخواست، برابر با ثبت رسانده

فرانک )هزینه  897)هزینه اضافی یک کالس در هند( و  فرانک 118به همراه 

فرانک سوئیس  1198اضافی یک کالس در اتحادیه اروپا( است که در مجموع، 

خواهد شد. گفتنی است، پس از این مرحله، گسترش دامنه جغرافیایی و تغییر 

های خاص خود را به های تجاری در راه خواهد بود که هزینهیا تمدید سبد نشان

 .مراه خواهد داشته

های ثبت درخواست در سیستم توجه در ارتباط با هزینهیک نکته بسیار جالب

های تخصیص داده شده به کشورهای کمتر ها و مشوقمادرید، تخفیف

یافته است. بر این اساس، اگر درخواست ثبت در دفتر مالکیت فکری یکی توسعه

اهش یافته و درصد ک 91های پایه در حدود از این کشورها به ثبت برسد، هزینه

 .فرانک سوئیس خواهد بود 91تا  11مبلغ پرداختی، در حدود 
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 کنوانسیون پاریس

 :مقدمه

وکار و انتقال از اقتصاد مبتنی بر صنعت، به اقتصاد با تغییر فضای کسب         

بنیان، مالکیت فکری به یک زیرساخت کلیدی و مهم برای رشد و توسعه دانش

ها برای استفاده گسترده از تمایل بسیار زیاد شرکت کشورها بدل شده است.

های مالکیت فکری، در اهدا  متنوعی نهفته است که از آن جمله، سیستم

های فکری، بستن دست رقبا، درآمدزایی، جذب توان به حفایت از داراییمی

 .سرمایه و افزایش شهرت و اعتبار فناورانه اشاره نمود

ترین روندهای تغییرات در دنیای امروز یکی از مهمسازی، از سوی دیگر، جهانی

سریی شدت تهای ارتباطی، بهکننده در حوزه فناوریهای خیرهبوده که با پیشرفت

المللی در حوزه های بینشده است. بدیهی است که در چنین فضایی، همکاری

 گذاران کشورهای مختلف، در پیآور بوده و سیاستمالکیت فکری، امری الزام

باشند. در زمینه مالکیت فکری می المللیبین هایتوافقنامه و هاپیمان توسعه

المللی مشهور در این حوزه، کنوانسیون پاریس است که در یکی از توافقات بین

آغاز بکار نمود. در این  میالدی، با هد  حمایت از مالکیت صنعتی، 1881سال 

گیری و توسعه این پیمان همکاری و برخی از مقاله، مروری اجمالی بر سیر شکل

 .ترین مفاد مندرج در آن خواهیم داشتمهم

 چیست؟ پاریس کنوانسیون

ن تر، کنوانسیوکنوانسیون پاریس یا به عبارت دقیق                                    

 Paris Convention for the» حمایت از مالکیت صنعتیپاریس برای 

Protection of Industrial Property» 1881مارس  21، در تاریخ 

ترین میالدی، در شهر پاریس به امضاء رسید. این معاهده که از کلیدی

رود، نایر بر المللی در حوزه مالکیت فکری به شمار میهای بینتوافقنامه

https://patentoffice.ir/edu/result/7
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ده که گستره وسیعی از موضوعات، شامل ثبت اختراع، عالئم بو« مالکیت صنعتی»

ها، اسامی تجاری، های صنعتی، یوتیلیتی مدلهای تجاری، طراحیو نشان

ها و اسامی مبدأ( و جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه های جغرافیایی )نشانهنشانه

 .گیردرا در بر می

 مجمی و ینک کمیته اجراییاز لحاظ تشکیالتی، کنوانسیون پاریس، دارای یک   

هایی که سطح حداقلی از مقررات اجرایی توافق اسنتکهلم است و تمامی دولت

توانند عضوی از این مجمی باشند. در این میالدی( را پذیرفته باشند، می 1917)

میان، کشور سوئیس یک استثناء محسوب شده و همواره در کمیته اجرایی 

مجمی را، کشنورهای عضنو کنوانسیون بر عضویت دارد. اما سایر اعضنای 

قانون ) 1117 سال در بار، نخستین برای ایران، که است گفتنی گزینند.می

، به این کنوانسیون ملحق گردید و در ادامه، در (1117اسفند سال  11مصوب 

، الحاق دولت ایران به آخرین اصالحات این کنوانسیون نیز رسمی 1177آذرماه 

 .گشت

های اصلی کنوانسیون پاریس، به سه دسته اصلی تقسیم دستورالعملمقررات و 

 :شوندمی

 «National Treatment» موضوعات ملی .1

 «Right of Priority» حق اولویت .2

 «Common Rules» قوانین مشترک .1

 .کنیمدر ادامه، هر یک از این سه دسته اصلی از مقررات را بررسی می

 ملی موضوعات الف(

بایست همان مربوط به حوزه ملی، هر یک از کشورهای متعهد، میطبق مقررات   

هایی که از اتباع خود در مورد هر یک از حقوق مالکیت فکری ذیل حفایت

گونه کم و کاست، به اتباع دیگر آورند، بدون هیچکنوانسیون به عمل می

 .کشورهای عضو نیز تخصیص دهند
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قامت در یکی از کشورهای متعهد اتباع کشورهای غیر متعهد نیز، در صورت ا  

یا داشتن یک مرکز یا سازمان صنعتی یا تجاری واقعی و مؤثر در این کشورها، از 

 .همین حقوق برخوردار خواهند بود

 :اولویت حق ب(

کنوانسیون پاریس، در خصوص ثبت اختراعات )و یوتیلیتی                    

های صنعتی، یک حق ها و طراحیها در کشورهایی که وجود دارند(، نشانمدل

اولویت تعریف نموده است. بر اساس این حق اولویت، از زمانی که اولین ثبت 

تواند در یک بازه درخواست در یکی از کشورهای عضو انجام گیرد، متقاضی می

زمانی مشخص، برای ثبت در سایر کشورهای عضو نیز اقدام نماید. این بازه زمانی، 

های صنعتی و ماه و برای طراحی 12ها برابر با ها و یوتیلیتی مدلبرای پتنت

 .ماه در نظر گرفته شده است 1ها برابر با نشان

 در موضوع حفایت از اختراعات و دستاوردهای فنی، کنوانسیون پاریس به  

دهد تا اختراعی که در کشوری خاص به ثبت رسیده است را مخترعین اجازه می

ماهه، در کشورهای دیگر نیز به ثبت برسانند. این مهلت  12طی یک بازه زمانی 

ماهه، از تاریخ ثبت درخواست در کشور مبدأ آغاز شده و به آن، اصطالحًا  12

های تواند درخواسترع میگویند. در خالل این مدت، مختمی« تاریخ حق تقدم»

ثبت اختراع خود را به دیگر دفاتر ملی ثبت اختراع در کشورهای مدنظر خود که 

 .عضو کنوانسیون پاریس هستند، ارسال نماید

 :مشترک قوانین ج(

های مشترک را هم کنوانسیون پاریس، برخی قواعد و رویه                        

االجرا نموده که تمامی کشورهای عضو، الزم در مورد موضوعات مالکیت صنعتی،

ترین این قواعد، به شرح زیر ها اقدام نمایند. مهمبایست نسبت به رعایت آنمی

 :باشندمی
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های ثبت اختراع اعطا شده در کشورهای مختلف گواهی :(Patents) هاپتنت .1

ست ا شوند. این امر، بدین معناعضنو کنوانسنیون، مستقل از یکدیگر تلقی می

که اعطای گواهی ثبت اختراع در ینک کشور، به معنای الزام دیگر کشورها به 

اعطای گواهی نخواهد بود. همچنین، رد یا لغو یک درخواست ثبت اختراع در 

یک کشور، به دلیل رد آن در کشوری دیگر، مجاز نیست. عالوه بر این، فروش 

فناوری پتنت  یک محصول تحت حفایت )محصول مبتنی بر یک اختراع یا

های ناشی از قوانین داخلی در یک کشور شده( که با برخی موانی و محدودیت

 .تواند دلیلی برای رد اعتبار در کشورهای دیگر باشدخاص مواجه است، نمی

گونه مقرراتی در زمینه شرایط کنوانسیون پاریس، هیچ :(Marks) هانشان .2

رد مذکور، صرفاً در قوانین داخلی ها نداشته و مواارائه درخواست و ثبنت نشان

شوند. بر این اساس، ثبت یک نشان در یکی از کشور بینی میکشورها پیش

عضو کنوانسیون و ارزیابی درخواست فوق، مستقل از ثبت احتمالی آن در 

کشورهای دیگر خواهد بود. بدیهی است که رد درخواست، ابطال و یا انقضای 

تأثیری بر اعتبار درخواست در سایر مدت حمایت از آن در یک کشور، 

 .کشورهای عضو نخواهد داشت

های صنعتی، در موضوع طرح :(Industrial Designs) های صنعتیطرح .1

بایست در هر یک از ها، میدارد که این طرحکنوانسیون پاریس مقرر می

توان با این توجیه که محصول کشورهای عضو مورد حمایت قرار گیرند و نمی

بر طرح صنعتی، در کشور مورد نظر تولید نشده است، از حمایت از آن مبتنی 

 .خودداری نمود

بر اساس کنوانسیون، باید از اسامی تجاری  :(Trade Names) های تجارینام .1

در هر کشور متعهد حمایت شود، بدون اینکه تعهدی در ثبت آن وجود داشته 

 .باشد
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هر یک از کشورهای متعهد به  :(Indications of Source) های مبدأنشانه .1

های کنوانسیون پاریس، باید بررسی استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از نشانه

مبدأ غیرصحیح را انجام داده و تولیدکنندگان و بازرگانان دخیل در آن را 

 .شناسایی نماید

هر یک از کشورهای متعهد  :(Unfair competition) رقابت غیرمنصفانه .1

 .یس، باید حفایت مؤثر در برابر رقابت ناعادالنه را ممکن سازدبه کنوانسیون پار

 پاریس کنوانسیون تکامل و تغییر

از زمان انعقاد کنوانسیون پاریس در سال                                             

میالدی، مواد و بندهای این توافق، بارها مورد اصالح و بازبینی قرار گرفته  1881

، واشنگتن (1911دسامبر  11توان به اجالس بروکسل )است که از آن جمله، می

 11، لیسبون )(1911ژوئن  2، لندن )(1921نوامبر  1، الهه )(1911ژوئن  2)

 .نمود، اشاره (1979سپتامبر  28و استکهلم )( 1918اکتبر 

یون های کنوانسترین اصالحات انجام گرفته در قوانین و دستورالعملیکی از مهم  

 1979و  1917های پاریس، مجموعه تغییرات نشست استکهلم است که در سال

میالدی، صورت پذیرفت. به موجب این ویرایش جدید که دولت ایران نیز در 

اصالحات صورت گرفته، از  به آن پیوست، 1177تاریخ بیست و هفتم آبان ماه 

 .االجرا گردیدمیالدی، الزم 1981تاریخ سوم ژوئن 
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