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 چکیده
  النناه لیلهغاومصییر  از حمایت مرسییوت لیلهک الاو و خاماو و هاییکی از شییهوه 

سه  ست اله بر  ایلجاری مقای سه  پایه ا صائص  و هاویژگی مقای   با خاماو لجاری و الاو خ
صووو  سه  غاوه. لیلرودمی شمار  به شاه،  گذاریبنهان رقیا خاماو و مح ه در  الای مقای

  شیود، در فقه اسییمی زهد در صیورو   حقوق بسیهاری از الشیورها، امری مشیرول للقی می   
سویی    ترعای و عاوان و اثم از ممازعت لقوی، و برّ بر لعاون همچون ییهاهیالین پا با هم

زت،   ما جب  و بوده مشیییرول ا جاد  مو هت  ای ناه لیلهک برای مسییییو  ها  الن ما . شیییا زخوا   ا
صورلی  شود  رعایت مذالور شروط  الهدر سارلی  طریق از این و ز   اردو لجاریرقیای  به خ

  هاییویژگی .زمایا اقامه رمنصفازه هرقابت غ دعوای النناهلیلهک علهه لوازامی اهیدانیز آیا،
صهر  از خاص لعاریف زظهر شورها  قوازهن در لق   دعوای رر،ض  اثیاو الهفهت زهد و برخی ال

  عواید اثیاو ارالان گردازا؛می متماید مازی مسؤو هت عات دعوای از رقابت غهرمنصفازه را
  ای،زق صییوروبه خسییارو جیران به حکم صییاور به لوازا منجررقابت غهرمنصییفازه می

  صییحهحیل لیلهغاو پخش یا و الثهراوزتشییار جرایا در حکم درج لیلهغاو، پخش لوقف
  در. مایاز جیران را رقهب لجاری اعتیار و حهثهت به وارده خسیارو  به این وسیهله  و باشیا 

  رفتهقرارگ الشورها موردبررسی   برخی قوازهن و ا مللیبهن معاهااو حاضر برخی  پژوهش
 .است شاه زهازسنجی ایران حقوق در قازون وضع چگوزگی و اجرا الهفهت و

 

 جیران ،غهرمنصییفازه رقابت لجاری، رقهب ای،مقایسییه لجاری لیلهغاو :کلیدیواژگان
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   مقدمه

لیلهغاو لجاری زوعی از ارلیاطاو اسیییت اله از سیییوی شیییخص حقوقی یا حقهقی معهنی،   

با استفاده   ایلوجه یا لشویق زسیت به الاو، خاماو، زهاز، آموزه یا موسسهباها  معرفی، جلب

اله دازشیییمناان علوت    9گهرداز وسیییایو گوزاگون خ اه به لوده، گروه و یا فرد صیییورو می      

ماعی از آن   جادویی برای النترل و        به اجت بازار و سیییهسیییتمی  یت  مایر عنوان ابداری برای 

 2.النناالنناگان زسیت به خریا الاو و خاماو، یاد میدهی به مهو و رغیت مصر جهت

صو لیلهغاو لجاری اقامه   از دیاگاه فقهی زهد اد ه شروعهت ا ست، ازجمله   ای بر م در   شاه ا

اله در آن باوجود اصو  « عَلِهمٌ حَفِهظٌ إِزِّی ا ْأَرْضِ خَدَائِنِ عَلَى اجْعَلْنِی قَالَ»سوره یوسف    55آیه 

سوره زجم    ستفاد از آیه  سَکُمْ  لُداَلُّوا فَیَ»او ی منع در ماح خود م سف از خود  «أَزْفُ ضرو یو   ، ح

لوان لعریف و لمجهییا الرد. همچنهن  ی از الییاوی خود میاو قیطربییهبنییابراین  0لیلهک زمود.

ی مقامه فروش الاو و خاماو اسیییت و مشیییروعهت خود را از مشیییروعهت            لیلهغاو لجار  

 4گهرد. لفاوو ابن بحث با زهی از دخول در معامله اله در برخی از روایاو آماها مقامه میذی

یک لفاوو جوهری     5ازا و فقههان زهد از آن حرمت یا الراهت عمو مذالور را اسیییتنیاط الرده        

سه    ست زیرا در لیلهغاو مقای شاه ای هنوا هری از ازا لا جلوگز طرفهن وارد مرحله ازعقاد معامله ز

 آن مشمول روایاو زاههه باشا.

  زمازی، ایمقایسه  لیلهغاو»آماه است:  EC/2332/994مقامه دستورا عمو اروپایی   8در بنا 

به شیییهوه    و النا می مقایسیییه  الاو و خاماو را    لائها   قابو   مرلیط و، مادی  های ویژگی اله 

 زا النناگان  مصیییر  آگاه سیییاختن  برای قازوزی  لوازا ابداری می، ازجات زشیییود  النناه گمراه

  ینا پژوهش این اصییلی سییوال« .باشییا النناهشییاه لوسییط لیلهکهای الاو و خاماو ارائهمدیت

                                                                                                   
 .04-00(، صص 9085اسماعهلی، محسن، حقوق لیلهغاو بازرگازی در ایران و جهان، )لهران: زشر شهر،   .9

2.  Sauvageot, A, Figures de la publicité, figures du monde, (Paris, Presses Universitaires 

de France, (1987), p.36 
، )بهروو: دارا کتب ا عربی  ل یاعه و ا نشیییر،     1قرطیی، ابوعیااهلل محمابن احما،  ا جامع وحکات ا قرآن، چ سیییوت، ج       .0

 .291ق(، ص 9081
 .5ق(، ص 9490 اسیمى، ازتشاراو دفتر ، )قم:4ا فقهه، چ دوت، ج یحضره و من بابویه، بن على بن محمّا صاوق،  .4
ق(، ص 9490 اسیمى،  ازتشاراو  دفتر )قم: 5، ج 2چ  ا شریعه،  أحکات فی ا شهعه  مختلف یوسف،  بن حسن  عیمه حلّى، .5

ق(، ص 9491 اسیمى،  ازتشاراو  ، )قم: دفتر9، ج0چ ا نافع، مختصر  شرح  فی ا رموز الشف  (.9491حسن)  آبی، ؛ فاضو 41
454. 
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  لجاری رقیای اب النناهعرضه خاماو و الاو مقایسه پایه بر لیلهک از شهوه این ازآزجااله اله است

  غاولیله بر حاالم قازوزی مقرراو و ضییوابط از لخلف درزتهجه اسییت ممکن و اسییت اسییتوار

  برود، ستد از هاآن مشتریان و بازار از بخشی یا و بخورد   مه رقیا لجاری اعتیار به ای،مقایسه

 است؟ شاهبهنیپهش راهکاری چه مدبور خساراو جیران برای صورو این در

 

 ایمفهوم تبلیغات تجاری مقایسه -1

هش از  ای اسییت اله بهای رایج لیلهک الاو و خاماو لیلهغاو لجاری مقایسییهشییهوهیکی از 

شور آمریکا به     سال  در ال ستفاده قرار می    سی  سترده موردا ادبهاو موجود در  9گهرد.صورو گ

شکهو         صر ل سی عنا شتر به برر صوص لیلهغاو لجاری به به لعریف  دهناه آن پرداخته و المترخ

 خاماو النناهنلأمه یا النناهلوزیع یا لو هاالنناه اله لیلهغی»هاه برخی به عق 2ازا.الردهآن اشاره

  جازب از شییاهارائه خاماو و الاو با را خود لوسییط شییاهارائه خاماو و الاو آن در خاص

  این با النامی مقایسه  است،  شناسایی  قابو ضمنی  یا صریح  صورو به اله دیگری لجاری رقهب

  الاوی زا لرباالهفهت و بهتر وی الاوی و خاماو اله النا قازع را النناگانمصیر   اله ها 

    0ای زات دارد.لیلهک مقایسه .«باشامی رقهب

در خصیییوص لیلهغاو لجاری      EC/97/55ا ف دسیییتورا عمو اروپایی    -2اسیییاا ماده    بر

ی  از هر زول لیلهغال»ای عیارو است  ، لیلهغاو لجاری مقایسه 9111االتیر  2النناه مصوه  گمراه

یای  شاه لوسط رق  صورو صریح یا ضمنی به رقهب لجاری یا محصووو و خاماو ارائه    اله به

 و الاو  اردالنناه و یا  و النناه لوزیع یا  لو ها  لیلهک» به  را آن زهد برخی« لجاری اشیییاره النا.  

سه  طریق از خود خاماو و الاو برای خاماو صووو  دیگر با مقای   الاوی مدایای ابراز و مح

صر   حقوق از حمایت قازون 4.ازاالرده لعریف «رقهب الاوهای معایب النار در خود   النناهم

  صییوروبه اله لیلهغالی:»داردمی مقرر قازون این 8-929 ماده در زهد 9111 اصیییحی فرازسییه
                                                                                                   
1 .  Romano, C, “Comparative Advertising in the United States and in France”, 
Northwestern Journal of International Law & Business, V olume 25, issue 2,) 2005), p 
371. 
2. Bodnár, P. S, Definition of comparative advertising, European international studies, 
Miskolc university volumes 3, No 1, (2004), p. 33. 

یه ، بودا ی  .0 یتهلک  محما، حمای یی  ا مس یازون  ف یارن  ا ق یه  ا مق یه  دراس یع  مقارز یازون  م یی  ا ق یب ، ا فرزس   )قاهره: دارا کت
 .225ت(، ص 2334ا حایث، 

سعها، ، زقرد .4 ضلله  ا کاذبه ا تجاریه ا اعایه من ا مازهه ا حمایه احما سکناریه: دارا جامعه ، وا م ت(، ص 2331ا جایاه،  )ا
225. 
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سط  شاه ارائه الاوی یا خاماو ضمنی  یا صریح    ایرقی دیگر خاماو و الاو با را شخص  لو

 .«النامی مقایسه لجاری

  این ای،مقایسییه لیلهغاو خصییوص در اروپا الحادیه 2332 دسییتورا عمو 2 مادها ج بن در 

 یا لجاری قهبر به ضمنی یا صریح اشاره از عیارو ایمقایسه لیلهک» :شاهلعریف گوزهاین شهوه 

سط  اله خامالی و الاو سته   این زول از لیلهغاو به 9.«شود می ارائه لجاری رقیای لو منظور برج

بر  2.استشاه شود، طراحیالنناه ارائیییه میالاوها و خامالی اله لوسط لیلهک الیییردن مداییییای

ه ای للقی خواها شییا اله بر پایشییاه لیلهغاو لجاری در صییورلی مقایسییهاسییاا لعاریف ارائه

ه باشا. مقایسه    گرفتمقایسه بهن الاو و خاماو الاوی لیلهغی با محصووو رقیای لجاری شکو   

دهناه محصول و یا ماو ضمازت   های ذالی، مواد لشکهو مدبور ممکن است در قهمت، ویژگی 

ی استوار   ی دقهق علمهایبررس آن و مواردی از این قیهو باشا. وزت زهست مقایسه مدبور بر پایه    

شا.  سه  0با شان لیلهک لجاری، بایا در این زول لیلهک به عیوه بر این برای مقای صورو    ای للقی 

صورلی                 ضمنی زهد در  شاره  شود. ا شاره  صول رقیای لجاری ا ضمنی به زات و یا مح صریح یا 

اسییت اله شییواها و قرائن حاالم بر لیلهک مدبور به زحوی باشییا اله جایی برای شییک در الاو و 

 باقی زمازا.  مورداشارهخاماو 

 
 ای از تبلیغات خالف واقعبازشناسی تبلیغات مقایسه -2

  از یا اظهاراو زادرسییت از اسییتفاده با خاماو یا الاو پهشیینهاد لیلهک یا» لیلهک خی  واقع

  ،لجاری مورد روابط در را مشییتری یک اسییت ممکن اله متقلیازه سییازیصییحنه دیگر طریق

  اساسی   معامله برای اله دیگری عنصر  هر و الاو قهمت یا و لو هاالنناه الاو، منشأ  الاو، الهفهت

  محروت هگهری آزادازلصمهم  فرصت  از را النناهمصر   طریق این از و بهازاازد اشتیاه به است، 

ضه   اطارلی در گرفته صورو  اظهاراو» به عقهاه برخی زهد لیلهک خی  واقع یعنی 4«زمایا. باعر

                                                                                                   
1. Bodnár, P. S, opcit, p. 34. 
2 .  Apoorva, S, “Comparative Advertisement and Infringement of Trademarks: A 
perspective from Consumers”, Rajiv Gandhi School of Intellectual Property Law, 
(2011). Avaialable  at:https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1896367 

 .202هشهن، ص پ احماسعها،، زقرد .0
4. Callmann, R, “False Advertising as a Competitive Tort”, Columbia Law Review, Vol. 
48, No. 6, (1948), p. 876. 
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  9است. النناهگمراه احتماوً یا اله زادرست خاماو یا الاو

 :در مقات لعریف لیلهغاو خی  واقع مقررشاه  النناه،مصر   از حمایت ویحه 00ماده  در

  اشاراو،  ادعاها، متضمن  الهدرصورلی  خاماو و محصووو  و الاوها درباره لیلهغاو زول هر»

 « .ممنول اسییت بهازاازد اشییتیاهبه را النناهمصییر  یا واقع باشییا خی  لعاریف و اظهاراو

النناگان مقرر داشیییته  قازون حمایت از مصیییر  1زامه اجرایی ماده آیهن 2ماده  هبنا  همچنهن

  النناهصر م اشتیاه فریب یا موجب اله زادرست اطیعاو حاوی لیلهک» لیلهک خی  واقع یعنی

این زول از لیلهغاو با لوجه به ماههتشیییان منجر به ورود ضیییرر به           « شیییودمی خاماو   و الاو 

النناگان خواهنا شییا. لیلهک خی  واقع گاه از طریق لرف فعو محقق خواها شییا به مصییر 

دهناه الاو از ارائه اطیعاو اسییاسییی و مهم در خصییوص خاماو یا الاوی    این زحو اله ارائه

 2شود.النا و این امر موجب فریب خریاار میخود خودداری می

برای  جهت اله در لیشای ازاینمقایسییهبر اسییاا لعریف مدبور لیلهک خی  واقع و لیلهک 

النناه و اثیاو برلری الاوی خود هسییتنا، یکسییان هسییتنا اما  جذه مشییتری و اقنال مصییر  

 هایی بهن این دو وجود دارد:وجود لفاووبااین

النناه  چون حهله و زهرزگ و سییایر طرق گمراه یلیوسییاالنناه در لیلهغاو خی  واقع لیلهک  -9

 چنهن زهست.ای  دوماً اینگهرد اما در لیلهغاو مقایسهالار میبرای فریب مخاطب به 

هری  الارگشییود بهمشییکلی اله در لیلهغاو خی  واقع، باعث فقاان مشییروعهت آن می  -2

الارگهری  اوصییول در لیلهغاو لجاری باون بهاله علیباشییا درحا یهای فرییکارازه میشییهوه

زظهر ایراد ضییرر به رقهب، خروج از عاا ت و های مدبور زهد ممکن اسییت با موازع مینایی شییهوه

 .المک به عاوان مواجه باشهم

اله در  ای اشاره به زات و محصول رقهب لجاری ضروری است درحا یدر لیلهغاو مقایسه  -0

لیلهک خی  واقع این امر ضیییرورو زاارد هرچنا اسیییتفاده از اسیییامی عناوین و زشیییان افراد و 

النناه را فریب دها بر اساا بنا ط ماده اله مصر  ویزحمؤسسالی اله دارای شهرو هستنا به    

زوعی از  9019النناگان مصییوه قازون حمایت از حقوق مصییر  1زامه اجرایی ماده آیهن 92

                                                                                                   
1. Rossini, C. English as a Legal Language, (Kluwer Law International, 1998), p. 194. 

شا ،   .2 ت(، ص 9111ا حقوقهة،  ا حلیی منشوارو  )بهروو: واوجتهاد، ا قازون بهن ا تجاریة وا عیماو اإلعیزاو أز وان، ز
12. 
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 شاه است.لیلهک خی  واقع معرفی

  دها اما در لیلهغاو   النناگان را ها  قرار می   لیلهک خی  واقع لنها منافع مصیییر    -4

 گهرد.سایر رقیای لجاری زهد لعای صورو می به حقوقای مقایسه

 

های ای در نظامهای مطرح در خصوووم موووروعیت تبلیغات مقایسووهدیدگاه -3

 مختلف حقوقی
سه       صوص لیلهغاو مقای شورهای مختلفی اله در خ ستقراء در قوازهن ال ضع   ای اقااتبا ا به و

امر در برخی از الشیییورها  یافت اله هرچنا در باو لوان به این زتهجه دسیییتازا می قازون زموده 

گوزه لیلهغاو لردیا شیایا وجود داشیت و به اسیتناد اصیول اللی     مازنا فرازسیه، در پذیرش این 

در  الشور  این مجازاو قازون 422 ، ماده9قازون مازی 9082مسؤو هت مازی چون مقرراو ماده  

 2اهالننمصر  ما ک، قازون حمایت از  اجازه باون دیگران لجاری عیئم از استفاده  خصوص 

ای را به این د هو اله زوعی     ، لیلهک مقایسیییه  91100و قازون منع لیلهغاو خی  واقع مصیییوه    

صفازه رقابت  ست، امری   غهرمن صفازه لجاری ا 4الردزاللقی می غهرمن
اما با مرور زمان، رویکرد  

و  5فراوانهای ای لغههر یافت و ابتاا با قهود و محاودیتها زسییییت به لیلهغاو مقایسیییهاین زظات

سپس با گستردگی بهشتر، این زول از لیلهغاو را به رسمهت شناختنا. در قلمرو الحادیه اروپایی      

ضو                 شورهای ع سهاری از ال ست. در ابتاا ب شته ا سه دا شابه فراز شتی م سرزو زهد لیلهغاو لجاری 

ز ازآزجااله ها  ا  2دازسیییتنا.الحادیه، آن را به رسیییمهت زشیییناخته و زاق  حقوق رقابت می

فاوو  و وجود قوازهن مت رفتیملشکهو الحادیه اروپا در وهله اول ایجاد بازار مشترف به شمار 

شییا، مراجع قازوزی این   در این خصییوص موجب ایجاد مشییکیلی درراه لحقق این ها  می  

                                                                                                   
1. Lamy, P. & Wilhelm, M, “Publicité comparative- la nouveau cadre judicious”, Journal 
du Driot des Affaires, (2002) p. 4. 
2.  Bodnár, P. S, opcit, p. 29. 

 .912ص  ،محما، پهشهن، بودا ی .0
4 .  Dianoux, C. & Herrmann, J., “L’influence de la publicité comparative sur la 
mémorisation e les attitudes expérimentation dans le contexte français”, Recherche et 
Applications en Marketing, vol. 16, n 2, (2001), p. 56. 

یابع  )مصر:، اوزترزت شیکة عیر ا مستهلک بهومی، حمایة ا فتاح عیا، حجازی .5 یتاو  م  یب  دار ش یة،  ا ق ا کت (،  2338ازوزه
 .01ص 

6. Summers, D, “Light Touch in Battle for Brands”, Financial Times, Mar. 31, (1994), 
p.17. 
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  هایی در جهتچارچوه مقرراو الحادیه اقاات به صاور دستورا عمو الحادیه لیش الردزا در

 9ازهن اعضاء در حوزه لیلهغاو لجاری زماینا.سازی قویکسان

ستورا عمو  9111االتیر  2در  شورهای      ( EC/97/55) د شا اله درزتهجه آن مقرراو ال صادر 

شورها مازنا بلژیک، آ مان و        سهاری از ال شاه و ب ضو الحادیه لا حاود زیادی به هم زددیک  ع

ای را به این دسیییتورا عمو، با اصییییح قوازهن خود، لیلهغاو مقایسیییه لصیییویبهلنا زهد پس از 

من ای در ض زهد بخشی از مقرراو مربوط به لیلهغاو مقایسه   2339در سال    2رسمهت شناختنا.  

النناگان اصیییح و لعایو دسییتورا عمو پار مان و شییورای اروپا در خصییوص حقوق مصییر 

سرازجات در   سال     92گردیا.  سامیر  س  2332د صوص لیلهغاو    EC/2332/994تورا عمو د در خ

سه گمراه شتگازه        النناه و مقای شروط ه ستورا عمو  شا. در این د صادر  شروعهت ای   ای برای م

سه  صورو رعایت آن این زول از لیلهغاو امری     لیلهغاو لجاری مقای ست اله در  شاه ا ای مقرر

اله شیروط ذیو محقق   یدرصیورل »این دسیتورا عمو   4قازوزی للقی خواها شیا. بر اسیاا ماده   

 ای مشرول للقی خواها شا: باشا لیلهغاو مقایسه

)ا ف( دسییتورا عمو جاری و  8و  0)ا ف(،  2اله به اسییتناد مقرراو مواد درصییورلی -ا ف

شماره     1و  2مقرراو مواد  ستورا عمو  صوه     EC/2335/21د شورای اروپا م می  99پار مان و 

رو بازارهای داخلی الحادیه)دسیییتورا عمو        در خصیییوص لجارو غهرمنصیییفازه در قلم     2335

 ود.النناه و خی  واقع للقی زمهای لجاری غهرمنصفازه(، زتوان لیلهغاو مدبور را گمراهرویه

سازی  شاه یا ها  یکمنظور رفع زهاز مشابه طراحیمقایسه لنها در الاو و خامالی اله به -ه

 الننا، ازجات گهرد.را دزیال می

 و الاوها 0اثیاوقابو مرلیط و، مهم ویژگی چنا یا یک عهنی منصییفازه و صییوروبه -پ

 النا. مقایسه، باشا قهمت شامو است ممکن اله مدبور را خاماو

 یا هافعا هت خاماو و، الاو متمایدالنناه عیئم سیییایر لجاری یا زات، لجاری عیمت -و

 زکنا. اعتیاربی را رقهب موقعهت

                                                                                                   
1. Tilmann, W, “Cross-Border Comparative Advertising”, 25 Int'l Rev. Indus. Prop. & 
Copyright Law, (1994), P. 33. 
2. Lamy, P. & Wilhelm, M, opcit, p.14. 

صو    .0 ستورا عمو لههه آگهی  8در ا صوه  د ستورا عمو اجرایی لیلهغاو    0ماده 20بنا  9011های رادیویی و للویدیوزی م د
بودن  ثیاواقابولی بر اهای آگهی و لیلهغالازونزامه لاسیییهس و زظارو بر زحوه الار و فعا هت        آیهن 95لا  93شیییهری و مواد 

 شاه است. اهلأالدر لیلهک  اظهارشاهلماید 
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در محصییوولی اله میاأ مشییخصییی دارزا لنها مقایسییه با محصییووو دارای همان میاأ  -ج

 مجاز خواها بود.

برداری غهرمنصییفازه از شییهرو عیمت لجاری، زات لجاری یا سییایر عیئم  به دزیال بهره -چ

ضه      شخص عر صووو دارای میاأ م سهله ر شاه به متمایدالنناه رقهب لجاری یا میاأ مح قیای  و

 زیاشا.لجاری، 

شیییاه الپی یا لقلها از الاو و خاماو دارای زات یا عیمت لجاری            الاو و خاماو ارائه     -ح

 شاه زیاشا.حفاظت

النناگان محصیییووو لجاری و رقیای       باعث ایجاد سیییردرگمی در مهان لجار، لیلهک       -خ

لجاری یا سیییردرگمی در لشیییخهص عیمت، زات لجاری یا سیییایر عیئم متمایدالنناه الاو و            

 «النناه و سایر رقیای لجاری زگردد.خاماو لیلهک

لاریج   شیییود مقرراو الحادیه اروپا و الشیییورهای عضیییو آن به      گوزه اله مشیییاهاه می   آن

های زیادی بر سیییر راه آن وضیییع ازا اما محاودیتای را پذیرفتهمشیییروعهت لیلهغاو مقایسیییه

اله هنوز هم از دیا  آن داردازا. به عقهاه برخی از زویسیییناگان این امر زشیییازه زشیییان از  الرده

شییود و ای برای بازارهای لجاری امری خ رزاف للقی میدازان اروپایی لیلهغاو مقایسییهحقوق

را محاود الرده و در عمو زهد به د هو خ رهای احتما ی،          به همهن د هو اسیییت اله قازون آن     

 9المتر موردلوجه فعاون این عرصه قرارگرفته است.

سهم می     متحاه امریکا مراجع قازوندر ایاوو سته لق سه د صوص به  شوزا؛  گذاری در این خ

و قازون موسیییوت به  (USITC)ا ملو ، المهسیییهون لجارو بهن(FTC)المهسیییهون لجارو فارال 

Lanham    سه ستفاده از لیلهغاو لجاری مقای سهون لجارو فارال ا اهی برای عنوان رای را به. المه

ازست.  شاه، مجاز د النناگان به اطیعاو مربوط به الاو و خاماو عرضه  دستهابی بهتر مصر  

و  ر لوقفشییاه بود، صییاور دسییتوبهنیلنها راهکاری اله برای مقابله با این زول از لیلهغاو پهش

ا ملو زهد به زیان دیاگان از لیلهغاو         المهسیییهون لجارو بهن  2رفت. لیلهغاو به شیییمار می     منع
                                                                                                   
9. Cochoy, F & Canu, R, “La publicit´e comparative, ou comment se faire justice `a 

soimˆeme en passant par le droit”, Revue francaise de sociologie, Centre National de la 
Recherche Scientifique, no 47 (1), (2006), p. 90. 
2. Meghna S, “Comparative Advertising Effectiveness with Legal and Cross Culture 

Framework”, International Journal for Research in Management and Pharmacy, Vol. 3, 
Issue 3, (2014) p. 57. 
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قایسییییه  های وارد   م الاو جارو بهن   ای  جازه طرح دعوا در مرالد ل کا)   الی ا لو امری ( را ITCا م

اله مرجع مدبور دعوا را وارد لشخهص دها، حااالثر ظر  ماو یک سال   دها. درصورلی می

سارو می  شهوه از لیلهغاو بهش از   9دها.لحقهقاو خود را الامو الرده و حکم به جیران خ این 

 2شود.یسال است اله در این الشور به الار گرفته م 43

شکو به  سه طوراللی ازآزجااله  ست   گهری لیلهغاو مقای شور بوده ا ، از  ای از ابتاا در این ال

لری زسیییت به الشییورهایی اروپایی بر این زول از لیلهغاو حاالم اسییت و بر  ابتاا رویکرد مثیت

ای جد در موارد مصرح، مصااق رقابت   اساا رویه قضایی این الشور، لیلهغاو لجاری مقایسه    

و ماده  28)ماده  9111در قازون عیئم لجاری فارال مصییوه  0رود.به شییمار زمی نصییفازهغهرم

   4شاه است.لر، به رسمهت شناخته( لیلهغاو لجاری با شروط زسیتاً سهو09

سال     شور ژاپن از  سه   لحت 9181در ال شار آمریکا، لیلهغاو مقای   5شود. ای قازوزی للقی میف

ور با اله در سنگاپشود. درحا یای ممنول للقی میو مقایسه در جمهوری خلق چهن هنوز لیلهغا

شییاه اسییت. در دیگر الشییورهای آسییهایی مازنا الره های زیاد، به رسییمهت شییناختهمحاودیت

   2شود.زارو مشاهاه میجنوبی و هنگ النک زهد لیلهغاو مدبور به

سه    صی اله به لیلهغاو مقای شاه   در حقوق ایران مقرره خا شا م شود و  اه زمیای پرداخته با
ستناد ماده    سایر قوازهن و مقرراو یافت. به ا ،  اختراعاو ثیت قیییییازون 43 بایا احکات آن را در 

ستفاده »، 9082 لجاری عیئم و صنعتی  هایطرح شا  شاه ثیت ایران در اله عیمت هر از ا ، با
سط  شروط  عیمت ما ک از غهر شخص  هر لو شا می آن ما ک موافقت به م   عیمت ما ک. با

 زیاشا هاجاز به مسیوق الهدرصورلی عیمییییت از دیگران استفاده صورو در لوازامی شاهثیت
یاً  الیه  عملی ارلکاه یا و یه  منتهیی  عادل  اهدادگ در گرددمی عیمیت  از زاشیی  حقیوق  زقی   ب

 . زمایا دعوا اقامه

 و اسییییت شاهثیت عیمت شیییییهه الییییه شودمی عیمتی از استفاده موارد شامو حقوق این

                                                                                                   
1. Ibid. 
2. Romano, C, opcit, p. 372. 
3. Siebrasse, N, “Comparative Advertising, Dilution, and Section 22 of the Trade-marks 
Act”, Canadian Intellectual Property Review, 18(1), (2001), p. 288. 
4. Shukla, U, “Comparative Advertising and product disparagement "vis–á-vis" trade 
mark”, Journal of Intellectual, property rights, Vol 11, November (2006), p.409. 
5. Beller, J. D, “The Law of Comparative Advertising in the United States and around 
the World”, int'l Law, no 29, (1995), p. 925. 
6. Meghna, S, opcit, p.58. 
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یتفاده  یرای  آن از اس یاو  ب یا  ال یامت  ی یابه  خ یب ، مش یی  موج یوت  گمراه  اساا بر «.گرددمی عم
 ووًا در مورد این ماده بایا گفت. است  شاه  منع دیگران لجاری عیئم از استفاده  فوق مقرراو

شه  ست  گوزهاین همه سه  لیلهغاو اله زه ستلدت  ایمقای ستفاده  م   لجاری قهبر لجاری عیمت از ا
  لیلهک لوانمی، ایشان رضایت باون دیگران لجاری عیمت از استفاده ممنوعهت برفرض و باشا

  ارهاش  باون...  و ضمازت  ماو و آن الارایی، الاو ذالی خصوصهاو   مقایسه  طریق از را مدبور
 بودن لکمهلی به لوجه ازا باگفته برخی اله گوزهآن ثازهاً 9.داد ازجات رقهب لجاری عیمت به

  همییییهن طیییییق بر باازا مجاز را ایاستفاده  چنهن لجاری عر  اگر، 43 ماده در منارج قواعا
 2«الرد للقی مجاز را مدبور عمو و زمود عمو لوانمی عیر 

 44های اللی اصییو قازون اجرای سییهاسییت 45همچنهن یکی از مواردی اله در بنا )ه( ماده  

وازا لجلوه دادن الاو یا خامت رقیا است اله خود میشاه است زازل قازون اساسی ممنول اعیت

للقی گردد هرچنا برخی ها  از وضییع ماده فوق را حمایت از  غهرمنصییفازهمصییااق رقابت 

 0ازا.النناه و رقابت را زهد مصااق رقابت غهرمنصفازه دازستهمصر 

 

تجاری، راهکاری برای جبران خسووارات ناشووی از  غیرمنصووفانهدعوای رقابت  -4

 ایات مقایسهتبلیغ
ت  برای حمایت از ما که     النوازسیییهون پاریس »ا مللی زظهر موجب برخی از معاهااو بهن   به 

  غهرمنصییفازههای عضییو به حمایت از اعضییا در برابر رقابت  ( دو ت93و  9/2)مواد  4«صیینعتی

شیاه و  ای به شیهوه مقرر در قازون ازجات اله لیلهغاو لجاری مقایسیه ازا. درصیورلی مکلف شیاه 
                                                                                                   

ضوی،   .9 سها محما و دیگران،      ر ضوی  سه و الحادیه     اسه یمقالیلهغاو »سها علی، ر سیمی، حقوق ایران، فراز ی در فقه ا
 .92(، ص 9011)بهار  9، شماره 22ی حقوق ل یهقی، دازشگاه لربهت مارا، دوره هاپژوهش، «اروپا

 و پایهد، هشت  شماره ، 22 سال ، اقتصادی  حقوقزامه ، دازش«ایمقایسه  لیلهغاو» االرت،، آقامحمای مص فی و ، بختهاروزا .2
 .992(، ص 9014زمستان، )

 .510 ص، (9015، )2، م ا عاو حقوق ل یهقی، شماره «مسؤو هت زاشی از لیلهغاو خی  واقع»مرلضی، شمس ا لهی، محسن،  عادل، .0

4.  Paris Convention for the Protection of Industrial Property(of March 20, 1883 amended 
on September 28, 1979) 

امضا  وئهس پرلغال، اسپازها و س   لوسط هشت الشور فرازسه، ایتا ها، هلنا، بلژیک، برزیو،     مهیدی در پاریس 9880مارا  23این النوازسهون اله در 

سامیر   94، بارها و در گردیا اوجراوزتمهیدی  9884جووی  1از لاریخ  و شنهگتن،   9199ت جوئن مهیدی در بروالسو، دو  9133د در وهه،  9125زوازیر  2در وا

سیون پرلغال،   9158االتیر  09در  نان،  9104ژوئن  2 سرازجات در    9121جووی  94در  ه ستکهلم و  ست.  قرارگرفتهمورد باززگری  9111سپتامیر   28در ا شور   919امروزه  ا ال
  9151دسامیر   92النوازسهون مدبور را امضا الرده و از لاریخ    9151سپتامیر   9. الشور ما زهد در  باشنا یمعضو این النوازسهون   

 شاه است. اوجراوزتزهد النوازسهون مدبور برای ایران 
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متضیییمن اضیییرار زاروا به رقهب زیاشیییا، امری مشیییرول بوده و موجب ایجاد مسییییو هت برای   

اله شروط مقرر رعایت زشود، عیوه بر اینکه امکان دارد   النناه زخواها شا. اما درصورلی  لیلهک

شود؛        در مواردی حرمت لکلهفی سیو هت زهد  ست موجب م شا، ممکن ا شته با رقهب لجاری   دا

سی  لوازا علهه می ضوابط قازوزی اقاات به ازجات لیلهغاو لجاری به    ال شرایط و  اله باون رعایت 

یا رقابت   2، اسیییتهفا زاروا9طرح دعوای زق  عیمت لجاری ای زموده اسیییت،شیییهوه مقایسیییه 

 غهرمنصفازه زموده و احقاق حق زمایا.

 
 تجاری غیرمنصفانهمفهوم رقابت  -1-4

 کن در قوازهن   0شیییاه اسیییتدر قوازهن برخی الشیییورها لعریف غهرمنصیییفازهعنوان رقابت 

ازا، مراد از گوزه اله برخی از زویسییناگان گفتهآن 4شییود.النوزی ایران چنهن لعریفی دیاه زمی

 با و ناالمی اسیتفاده  لیلهک برای هاآن از لاجر اله اسیت  هاییروش و طرق غهرمنصیفازه  رقابت

 و شر  اصول آن در النناهلیلهک و 2است مخا ف صاق و امازت زهد و 5لجاری عاداو و قوازهن

دعوای    1بپوشییازا. را حقایق لا گهردمی بکار وسییایلی گذاشییته، پا زیر را معامیو در امازت

  منظور جلوگهری از اسییتمرار چنهن رقابتی و جیرانزهد دعوایی اسییت اله به غهرمنصییفازهرقابت 

 8شود.ضررهای زاشی از آن اقامه می
                                                                                                   

هفتم،  ، م ا عاو حقوقی، دوره«ایاسییتفاده از عیئم لجارلی غهر در لیلهغاو مقایسییه »، سییمازه، فر یمحیحیهیا، سییعها،  .9
 .58(، ص 9014، )زمستان 4شماره 

سنایان، محماعلی  .2 شی از لیلهغاو بازرگازی   »فاطمه،  ،ساز چهت ،خور سؤو هت زا صی   «میازی م صو ،  ، م ا عاو حقوق خ
 .911 ص، (9014، )2شماره 

 ماده در و شاه فیلعر رمنصفازه هغ رقابت،  2333 سال  مصوه  اردن رمنصفازه هغ رقابتمنع  قازون 9ماده  در مثالعنوانبه . 0
 .است قرارگرفتهبه بعا الهفهت لحقق ضرر و م ا یه آن مورد بهان  0و در ماده  است شاهانهب وهلفصبه آن مصادیق 2
غهرمنصییفازه اینگوزه مقرر  رقابیییییتدر لیههن مفهوت  9093مصیییییییوه  یقازون مجازاو عموم 241ماده  در گذارقازون  .4

 ،یییودمشابه متیییال خ یبه استعمال متاع ایلاجری برای ازصرا  مردت از خر نکهیاز ا است مکارازیییه عییییارو  رقابت»داشته:
  ،مهرمستقهغ ای مهمستق رطوبهمتوسو شیاه و  گریمتقلیازه د لههبه هر وس یطوراللبه ایالذه  یهازسیت ای ینهچاسیاه لههوسبه

 «.ایآزیامرغوه جلیوه دادن آن متیال بیر یای یوههمع درصاد ،حاًیلصر ای حاًیللو
 .28 ص ،(ت9119 ا نشر، و  ل یاعه بهجا: موسسة عدا این)غهرا مشروعة،  ا منافسة زحله، جوزیف سماحه، .5
 .293ت(، ص 2331ا سنهوری،  )بغااد: مکتیه ا تجاری، ا قازون الاظم، ا رفهعی، علی .2
عراق: منشییوراو دارا حکمه، م یعه جامعه بغااد، )صییا ح، باسییم محما، ا قازون ا تجاری، ا قسییم اوول ا نظریه ا عامه،    .1

 .922ت(، ص 9181
سه  .8 شروعه فی ا قازون ا او ی ا خاص  »زینه،  ،حازت خلف، اوز سه غهرا م ،  92مجله ا رافاین  لحقوق، مجلا  ،«دعوی ا مناف
 .11 صت(، 2392)، 54 قمر
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ن اشاره   اجمال به آمعهارهایی الخاذشاه است اله به   غهرمنصفازه برای شناخت مفهوت رقابت  

 شود:می

گذار اردن زهد در قازون رقابت  ا ف: معهار شیییکلی اله در حقوق آ مان الخاذشیییاه و قازون

از آن لیعهت الرده است، باین معنا اله هر آزچه قازون آن را مجاز باازا   2333سال   غهرمنصفازه 

 دازا زامشرول.رقابت مشرول است و آزچه قازون آن را مجاز زمی

ود  شیییو و عر  لجاری اله منتهی به فعو زیازیار می     ه: معهار واقعی اله افعال خی  عادا    

 ت.شاه اسدازا، این معهار در حقوق آمریکا و ازگلهس پذیرفتهمی غهرمنصفازهرا رقابت 

پ: معهار موردی باین معنا اله در هر مورد قاضییی بایا با لشییخهص قصییا شییخص و احراز  

 9بودن رقابت زمایا. غهرمنصفازهسوءزهت، حکم به 

ن، هرچنا به زحو خاص شیییروطی برای الهفهت لیلهغاو مذالور به لصیییویب   در حقوق ایرا

گذار زرسییهاه اسییت  کن، ازآزجااله برای ایجاد مسییؤو هت مازی منع قازوزی ضییرورو    قازون

زاارد، زیرا در این صورو با مسؤو هت الهفری مخلوط خواها شا، و الافی است حقوق الشور  

امکان طرح دعوای    2الاری را زامشیییرول باازا،     اعم از مقرراو قازون یا اخیق و زظم عمومی   

مسیییو هت امری پذیرفتنی و ازکارزاپذیراسییت. از حاش پهشییهنه لاریخی زهد طرح دعوای رقابت   

 مؤمنهای اسیییمی زهد از عیماو داری اسییت اله در آموزهمتکی به اصییو امازت غهرمنصییفازه

 0شاه است.معرفی

 

 غیرمنصفانهشرایط اقامه دعوای رقابت  -2-4

روط  بایسیییت شییی علهه دیگری طرح زمود می غهرمنصیییفازه  برای اینکه بتوان دعوای رقابت    

 خاص دعوای مدبور فراهم باشا. شروط مدبور عیارو است از: 

له را می        نا. این مسیییی باشییی لاجر  ماده  اوًو: هر دو طر  دعوای مدبور  مکرر  93لوان از 

رقهب  »ه ، بارها ب«رقابت لجاری غهرمنصیییفازه» النوازسیییهون پاریس اله در مقات لعههن مصیییادیق

                                                                                                   
 .02، ص پهشهن زحله، جوزیف سماحه، .9
 .099(، ص 9082لهران: ازتشاراو دازشگاه لهران، )، چ هشتم ضمان قهری-های خارج از قراردادا دات الالوزیان، زاصر،  .2
شاه )  عَهْاِهِمْ وَ  ِأَمَازَالِهِمْ هُمْ ا َّذِینَ وَ . 0 ضمون آن  02و معارج  8، مومنونرَاعُونَ: این آیه در دو جای قرآن لکرار  ( و به م

 آیاو دیگری زهد وجود دارد.
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شاره می » لجاری ستفاده زمود. ا سه       9النا، ا شورها همچون فراز ضایی برخی ال این امر در رویه ق

دیاه از طر  زیان غهرمنصییفازهبر این اسییاا دعوای رقابت  2زهد مورد لائها قرارگرفته اسییت.

طیق قواعا  دیاه بایا براله لاجر زیاشا پذیرفته زخواها شا بلکه در این صورو زیان   درصورلی 

سیو هت مازی )در حقوق ایران، مواد   سیو هت مازی و ماده    8و  9عمومی م  009و  028قازون م

سه مواد      سیهت و در حقوق فراز صوص الی  و ل ن مازی(، قازو 9080و 9082قازون مازی در خ

  0م ا یه خسارو زمایا.

رقابت لجاری لنها   4ثازهاً: عرصیییه فعا هت لجاری یا صییینعتی دو طر  دعوا همازنا باشیییا.      

های لجاری همسان در حال فعا هت باشنا و   درجایی متصور است اله دو طر  دعوا در عرصه   

ا در بن« کسان ی دارای طیهعت یلجار نایفرا»قها  5الاو و خاماو مشابهی لو ها و عرضه الننا.  

ست اله فعا هت     93ماده   0 شاره دارد. وزت زه سهون پاریس زهد به همهن م لب ا های  مکرر النواز

شنا         سان با شا بلکه به همهن ازاازه اله هم سان با شان الامًی یک ستره و حجم    2لجاری ای یا در گ

 1فعا هت لجاری طر  مقابو لأثهرگذار باشا، الافی است.

ه  ، دو طر  دعوا بغهرمنصیییفازه  ای موضیییول رقابت   لیلهغاو مقایسیییه   در زمان ازجات  : ثا ثاً   

اله فعا هت لجاری رقهب، در زمان ازجات فعا هت لجاری اشیییتغال داشیییته باشییینا و درصیییورلی 

                                                                                                   
ست، اینگوزه آماه:       93اده م 0در بنا  .9 صفازه ا صادیق رقابت غهرمن سهون پاریس اله در مقات بهان م اعمال زیر  »مکرر النواز

 ه،مؤسییسیی  سیییت بهزاشییتیاه به ایجاد اله به زحوی از ازحاء با ماههت مشییابه، هر عملی  -9. ممنول شییوزا خاص طوربه بایا
ی با ماههت یکسیییان،     لجارل  فراینا اظهاراو خی  واقع در   -2شیییود.محصیییووو یا فعا هت صییینعتی یا لجارلی رقهب         

یا  هاعیمت( یرهالارگبه) -0. محصییووو یا فعا هت صیینعتی یا لجاری رقهب را از بهن بیرد  ،اعتیار مؤسییسییه  الهیزحوبه
وصهاو  خص ساخت،   شهوه به ماههت،  عراج در مهان عموت افرادموجب اشتیاه   فراینا لجارواظهارالی اله بکار بردن آن در 

شان )  باها آن  الاو، مهدان لناسب    9133مقرراو این ماده در اصیحاو سال   « و یا المهت الاو گردد. (قابلهت استعمال ای
سو به این معاهاه   ست.  شاه افدودهبروال شهخی، مریم،    ا سم،  ؛ از صفازه رمنهغراب ه حقوق رقابت و رقابت »جعفرزاده، مهرقا

 .23(، ص 9014، )2، پژوهشنامه حقوق ل یهقی، شماره «مکمو و استقی یرویکرد یکسان ازگاری لا رههافت 
در  بهقالردن ر اعتیاریبرقابت مکارازه در قا ب  »، یمحمامهاماسیینازی، ملهحه، محسیینی سییعها، قیو ی درافشییان، سییها  .2

 031(، ص 9015، )9 ه شماری، قهم ا عاو حقوق ل ی، «و فرازسه رانیا یحقوق یهازظات
 و  لنشییر دارعمان: عمان) وا عقودا تجاریه، ا تجاری وا محو ا تاجر -اسییماعهو، محماحسییهن، ا تاجر و اوعمال ا تجاریه .0

 .295ص  ت(،9185 ا توزیع،
، مجلة  «ا حمایة ا مازهة و ا او هة  لعیمة ا تجاریة من ا منافسیة غهر ا مشیروعة   »عویا، سیعود عیا،  ،محهسین، صیادق زغهر   .4

 .41)بی لا(، ص ، 29 ادا کوفه، ع
 .093ص پهشهن،  ،یمحمامها اهدرافشان، س یقیو  ا،هسع یمحسن حه،همل ،یماسناز .5
 .908ت(، ص 9114 بهروو: دارا فکر ا عربی،)، ا محو ا تجاری، حسن یعلیوزس،  .2
 .41عویا، سعود عیا، پهشهن، ص  ،محهسن، صادق زغهر .1
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شییاه باشییا دیگر خسییارلی از مقایسییه صییورو گرفته به جهت از دسییت لیلهغاو مدبور متوقف

  9ها شا.دادن مشتریان یا اعتیار لجاری به وی وارد زخوا

عاً  جات  : راب عو از بت               ف قا حاء از مصیییادیق ر به زحوی از از جاری،  هب ل زب رق جا شیییاه از 

صفازه  شمار رود. به   غهرمن ضوابط و مقرراو قازوزی یا عر  حاالم بر    به  ساا  این معنا اله بر ا

النناه الاو یا خاماو، مصااق رقابت غهرمنصفازه به   شاه لوسط لیلهک  روابط لجاری عمو ازجات

 2آیا. شمار

عنوان  ها مللی لیههن شاه است. بدر برخی معاهااو بهن غهرمنصفازههمچنهن مصادیق رقابت 

مکرر النوازسهون حمایت از ما کهت صنعتی پاریس موارد ذیو را برشمرده     93ماده  0زموزه بنا 

سم       شا، هر ق ضاد با صنعت در ل ست: هر رقابتی اله با عاداو معمول در امور لجارو و   ی  اعماا

ادعاهای   النناه باشییا،ه مازع شییناسییایی زول فعا هت یا الاوی رقهب لجاری از محصییول لیلهک ال

زاو و                     ها هب بشیییود و ب هت رق عا  یا ف الاو  به  ماد  جب از بهن رفتن اعت اله مو قت  خا ف حقه م

ساخت و لو ها آن       سیت به الهفهت الاو یا طرز  شان عموت مردت ز ادعاهایی اله موجب گمراه 

 ن شود.یا حتی مورد مصر  آ

همچنهن در مواردی اعما ی اله متضییمن لجاوز به شییهرو لاجر یا ما کهت وی بر عناصییر   

والار وی باشا زهد اعما ی اله برهم ززناه لنظهم اللی بازار بشود مثو الم الردن غهرمعقول  السب

 شاه است.شمرده غهرمنصفازهقهمت در مقایسه با رقیا مصااق رقابت 

 
 غیرمنصفانهابت ارکان مسئولیت ناشی از رق -3-4

  عیارو است از؛ لقصهر، ورود خسارو    غهرمنصفازه ارالان مسیو هت زاشی از رقابت لجاری   

 و راب ه سییهت.

 

 تقصیر -1-3-4

ست     صهر عمای و غهرعمای ا صهر اعم از لق ست       0لق صهر ا و مراد از آن در اینجا م لق لق
                                                                                                   

یه                 . 9 جار مال ا ت جاری: اوع قازون ا ت فاء، ا  ماین، جیل و یا، مح ما فر تاجر -عرینی، مح جاری، ج     -ا  حو ا ت )  9ا م
 .013ت(، ص 9118اوسکناریه: دار ا م یوعاو، 

 .928پهشهن، ص  صا ح، باسم محما، .2
 .052پهشهن، ص  ضمان قهری،-الالوزیان، زاصر، ا دات های خارج از قرارداد .0
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 کن آزچه اهمهت دارد   9زمایا.زیرا مقصر در هردو حا ت بایا زیان زاشی از الار خود را جیران 

ای اله منجر به طرح دعوای رقابت لجاری       اینکه مراد از لقصیییهر در لیلهغاو لجاری مقایسیییه     

 2شاه است، چهست؟ غهرمنصفازه

النناه  ای به این زحو ممکن اسییت اله مثیً لیلهکلصییور لقصییهر در لیلهغاو لجاری مقایسییه  

هایی ازجات دها اله به دزیال لخریب و مقایسه الاو و خاماو را بر اساا موضوعاو یا ویژگی   

یا اخیار و اطیعاو الذه در مقایسه محصول     از بهن بردن وجه محصووو رقهب لجاری باشا  

 0رقهب ارائه زمایا لا از این طریق واقع از دیا مشتریان پوشهاه بمازا. خود با محصووو

زامه امور لیلهغالی و    آیهن 98و ماده   9048زامه لنظهم امور اعیزاو مصیییوه    آیهن 5در ماده  

شیییاه ازکار خاماو و یا مرغوبهت محصیییووو دیگران ممنول اعیت      9054های آگهی  الازون 

النناه برخی  آن بوده و با زهت جلب مشتری و بازار محصووو  بنابراین چون عمو لیلهک است

 .خواها بود غهرمنصفازهرقیای لجاری صورو گرفته است، چنهن عملی مصااق رقابت 

 92/2/9019دستورا عمو لیلهغاو محه ی الاو و خاماو مصوه    2همچنهن بر اساا ماده  

الاو و خاماو داخلی را شیییورای فرهنگ عمومی السیییی اله با لیلهک الاو و خاماو خارجی 

ارزش زشان داده یا به هر زحو لضعهف زمایا مرلکب لقصهر شاه است؛ آزچه        ارزش و یا المبی

موجب آن اظهارالی زظهر افتراء به رقهب لجاری یا       در حقوق برخی الشیییورها وجود دارد و به  

سته      مه به حهثهت سیو هت مازی داز ع لعمهم علتی  درواق 4،ازاوی را از موجیاو طرح دعوای م

لوازا موجیاو طرح دعوای    گوزه اظهاراو می  ا ذالر وجود دارد این فوق 2اسیییت اله در ماده   

 قازون  22را فراهم آورد. همچنهن به زظر برخی با لوجه به اینکه در ماده         غهرمنصیییفازه  رقابت   

  شاه بر رقهب لعهای آمرازه است  اساسی لعها لحمهو   قازون 44 اصو  اللی هایسهاست   اجرای

که  شییود مگر اینشییود صییر  زق  این لعها لقصییهر شییمرده میو لعها به زتهجه محسییوه می

خوازاه بتوازا ثابت النا اله از خی  واقع بودن لیلهغاو آگاه زیوده و آگاهی زااشیییتن او زهد            

                                                                                                   
 همان. .9
 .20ت(، ص 2332و ا توزیع،  لنشر  وائو دار عمان:، )9چ ،2ج ا مازی، قازون شرح فی ا میسوط، علیحسن ذزون، .2
 عناصر  رینلاساسی   از یکی راستگویی  «ا صَّادِقِهنَ  مَعَ الُوزُوا وَ ا لَّهَ الَّقُوا آمَنُوا ا َّذِینَ أَیُّهَا یَا»: زساء  سوره  991 آیه اساا  بر . 0

 .است ایمازی ززاگی
4. Jurdan, E & Rubin, p. H, “An economic analysis of the law of false advertising”, the 

jurnal of legal studies, Vol. 8. No. 3. (1979), p. 539. 
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س ه به ست.      وا ست اله النترل آن از اختهار وی خارج بوده ا ست      9سییی ا شخص ممکن ا این 

دار  النناه یا واردالنناه الاو یا خاماو باشا و یا ممکن است خود زهاد عهاهلو هاالنناه، لوزیع

اشا. سؤا ی  ای شاه است، بلیلهغاو لجاری اله بر اساا قرارداد متعها به پخش لیلهغاو مقایسه

 زا؟شویک از اشخاص مذالور مقصر محسوه میشود این است اله الااتاله در اینجا طرح می

صورلی  صای لیلهغاو در شته   اله مت ساا قرارداد از طر  لو هاالنناه اقاات به لیلهک دا   ، بر ا

صورلی         ست اما در شن ا سیله رو شا م صای لیلهغاو به   با شرالت مت و الار بر ا عمعنوان حقاله 

ساا قرارداد فی  سه   ا شهوه مقای ای  مابهن خود و لو ها، لوزیع یا واردالنناه اقاات به لیلهک الاو به 

شروط قازوزی مقر  سیله به      و باون رعایت  شا، م شروعهت این زول از لیلهغاو، الرده با ر برای م

ا عمو الار خود طر    این روشییینی زخواها بود. بر اسیییاا مقرراو قازون لجارو ایران حق     

گهرد و هر زول مسیییؤو هتی اله از قرارداد زاشیییی شیییود بر عهاه خود وی قرار  قرارداد قرار می

  2خواها گرفت.

ها،  النا و از طر  لو صورو مستقو عمو می  او خود بهدر این فرض سازمان مسیول لیلهغ  

وابط و ای بر اساا ضصورو الامو ازجات لیلهغاو مقایسهلوزیع یا واردالنناه الاو و خاماو به

به وی واگذار می   قازون     گردد و در این روزا خودش ههچ مقرراو  زاارد.  گذار  گوزه دخا تی 

صایان لیلهغاو را به    سوی مت شخاص  فراز ست اله       حرفهعنوان ا صی موظف الرده ا ص ای و لخ

قیو از هرگوزه اقاات در جهت پخش لیلهغاو لجاری، اقاات به بررسیییی و ل یهق محتوای لیلهک           

شییود و گذار فرازسییه لعها به زتهجه محسییوه میمدبور با قازون زماینا. لعها مدبور از دیا قازون

رو  هاد مدبور مسیول جیران خسا  اله از این لیلهغاو به دیگری خسارلی وارد شود، ز  درصورلی 

النناگان الاو و خاماو، وجود خواها بود و از این حهث لفاولی مهان رقیای لجاری و مصر 

ضرر       غهرمنصفازه به همهن د هو طرح دعوای رقابت  0زاارد. سی اله از زاحهه آن مت سوی هرال از 

 4پذیر است.النناه و لاجر امکانشود، ازجمله لو هاالنناه، مصر 

ای برای ها، رادیو و للویدیون و ... لنها وسییهلهای پخش لیلهغاو لجاری مازنا روززامهابداره
                                                                                                   

 .510پهشهن، ص  مرلضی، شمس ا لهی، محسن، عادل، .9
 .483(، ص 9081فرحناالهان، فرشها، قازون لجارو در زظم حقوقی النوزی، )لهران: بنهاد حقوقی مهدان،  .2
 .901پهشهن،  احماسعها،، زقرد .0
ا جغیهر، حمای غا ب، ا عیماو ا تجاریه ا جرائم ا واقعه علهها وضییمازاو حمایتها، )بهروو: منشییوراو حلیی ا حقوقهه،     .4

 .014ت(، ص 2392



25 
 

 ... ایمقایسه تجاری تبلیغات برابر در دیدهزیان از حمایت 

 های واردهآینا و لنها در صییورلی مقصییر و مسیییول زیان  پخش عمومی لیلهغاو به شییمار می

ن  دازا خواهنا بود اله مرلکب خ ای جای و بدرگی شیییوزا. هرچنا به عقهاه برخی از حقوق          

ساا مقرر    سوی بر ا ساا قواعا     9080و  9082او مواد فراز شخاص زهد بر ا قازون مازی، این ا

صر  لقصهر و باون زهاز به جای   عمومی مسؤو هت مازی در صورو ورود ضرر به دیگران به   

   9بودن خ ای ارلکابی، مسیول جیران خساراو وارده خواهنا بود.

صییو این  خواها بود و االنناه الاو بر اسییاا آزچه بهان شییا مسیییو هت قازوزی بر دوش لیلهک

سهله      سیول لیلهغاو یا و شرالت م ست اله  سیو هتی   ش ای اله لیلهغاو از طریق آن پخش میا ود م

ر  ا عمو الار اقاات به این الاصییورو حقاله شییرالت لیلهغالی بهزخواهنا داشییت اما درصییورلی

شایان         شا.  سیول للقی خواها  شود م صهر عمای و جای  ست در ای النا یا مرلکب لق ن  ذالر ا

سیو هت زمی   صفازه لوازا بر پایه رقابت صورو دیگر دعوای م شود بلک  غهرمن دیاه ه زیانم رح 

 بایا بر اساا قواعا عمومی مسؤو هت مازی طرح دعوا النا. 

زظر وجود دارد؛ به عقهاه برخی لقصییهر در اینجا به  در خصییوص معهار لقصییهر زهد اختی  

عامیو لجاری از این قیهو اسییت. بر اسییاا معنای لخلف از عاداو و اصییول مورداحترات در م

شغول در این حرفه رجول        شت افراد م صهر بایا به درف و بردا شناخت معهار لق این معهار برای 

عنوان قازون زازوشته درآماه است را هایی اله در بهن این افراد بهالرد و لخلف از قواعا و عر 

قصییهر بر اسییاا قواعا و عر  حاالم بر ای معهار لبر این اسییاا در هر حرفه 2لقصییهر دازسییت.

 همان حرفه استوار خواها بود.

امع لوان پذیرفت چرااله زه جای زمی، معهار مدبور را در لیلهغاو لجاری مقایسییهوجودبااین

ایی اله بر اسییاا مقرراو قازون اسییت و زه مازع؛ به این معنا اله ممکن اسییت لیلهغاو مقایسییه  

الم امری غهراخیقی و لقصهر محسوه شود اما در مقابو صورو گرفته اززظر عر  لجاری حا 

لیلهغی اله واجا برخی از شیییروط قازوزی زیاشیییا، امری مجاز للقی گردد. لقصیییهر در لیلهغاو   

النناه اقاات به مقایسییه الاو و خاماو گردد اله لیلهکای در صییورلی محقق میلجاری مقایسییه

                                                                                                   
 .943پهشهن، ص  احماسعها،، زقرد .9
 معمول شرافتمناازه صنعت و لجارو باشا را رقابت غهرمنصفازه برخی النوازسهون پاریس هر رقابتی اله  93ماده  2بنا  . 2

صفازه زهد قواعا و عر  حاالم      ست بنابراین حتی در طرح دعوای رقابت غهرمن سته ا شأ  عنوانبهداز شخ  من صهر  برای ل هص لق
 است. شاهیمعرف
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رسیییت و علمی زمایا اله درزتهجه آن      خود و رقیای لجاری در اموری باون پایه و اسیییاا د      

صر   ست وی خارج و     م شتریان رقهب لجاری از د النناه گمراه شود با این ها  اله بازار و م

 النناه قرار گهرد. در اختهار لیلهک

صوص لیلهک  ست  بایالنناه الاو و خاماو این فرض وجود دارد اله ازآزجااله وی میدر خ

الرد و لخلف  می شرایط و ضوابط قازوزی را بررسی می   قیو از اقاات به پخش لیلهغاو مدبور لما

ر النناگان مصییاز لکا هف مدبور از وی پذیرفته زخواها شییا. قازون حمایت از حقوق مصییر 

وزت اسیییت لمات واردالنناگان و » دارد:در این خصیییوص مقرر می 2در ماده  2332مصیییوه 

 ر خصییوص ماههت محصییول والنناه را با ارائه اطیعاو صییحهح دالنناگان الاو مصییر لیلهک

لوازا منجر به ایجاد یک لصییور زادرسییت یا می آزچههای آن المک الننا و بایا از هر ویژگی

 النناگان شود اجتناه زماینا. النناه در ذهن مصر گمراه

صی و فنی         لیلهک ص شا اله اطیعاو مدبور لخ سیو هت معا  خواها  صورلی از م النناه در 

شا به  صحت  عادی زمی النناهاله لیلهکزحویبا سیت به  صو  لوازا ز سقم آن اطمهنان حا زمایا و  و

به   عاو مدبور  باشیییا.         اطی ته  هار وی قرارگرف ناه در اخت هاالن له لو  ب   دعوای در «وسیییه قا   تر

صفازه    عیئم و صنعتی  هایطرح اختراعاو ثیت قازون 43 ماده زق  لجاری عیمت در غهرمن

حال به زظر برخی عمو برخی  قوازهن  نشییود. درعه محسییوه لقصییهر لوازامی 9082 لجاری

ین لوضیهح   ، باغهرمنصیفازه مربوط به رقابت در لیلهغاو مصیااق رقابت ممنول اسیت زه رقابت   

فعو   ای با ارلکاه آن  اله اگر یک فعو خاص در قوازهن مورد منع قرار گهرد و لیلهک مقایسیییه      

 9صورو گهرد از مصادیق رقابت ممنول خواها بود.

ره به آن در پایان این قسییمت ضییروری اسییت اینکه در مواردی اله برای   ای اله اشییازکته

ناد  را به اسییت غهرمنصییفازهلوان دعوای رقابت ی حمایتی منعقاشییاه اسییت میدادهارقابت، قرار

 2مسیو هت قراردادی طرح زمود.

 
 وجود ضرر -2-3-4

جاد  ایلیلهغالی اله متضیییمن ذت الاو و خاماو رقهب باشیییا و در دارایی طر  مقابو            
                                                                                                   

 .45عویا، سعود عیا، پهشهن، ص  ،محهسن، صادق زغهر .9
 .18ص  زینه، پهشهن، حازت خلف، اوزسه .2
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قازون   22زمایا. در ماده    النناه ایجاد مسییییو هت می   مفسیییاه زمایا جاید زیوده و برای لیلهک   

اظهاراو  دیاه درزتهجهقازون اسییاسییی به رقهب زیان  44های اللی اصییو اجرای سییهاسییت 

سیو هت مازی داده  صورلی   خی  واقع حق طرح دعوی م ست در شخص اقاات به  شاه ا اله 

سه   شار لیلهغاو مقای شتری  زحویای خی  قازون زمایا بهازت ست رفتن م ان یا اله منجر به از د

بخشییی از بازار فروش محصییول درزتهجه زیر سییؤال رفتن اعتیار و الهفهت محصییووو وی  

شییود، ضییرر محقق شییاه و وی ملدت به جیران خسییارو خواها بود. در بهشییتر موارد ضییرر 

از خاشه شان اعتیار محصووو    مادی زاشی از الم شان فروش الاو و ضرر معنوی زاشی     

  9آیا.باهم به وجود می

شی از لجاوز به    ضرر زا شرول و     اما هرگاه  شا چنازکه لاجر به علت رقابت م شخص زیا حق 

شی رقهب زیان بیهنا زمی سا م لاجر دیگر و ارزان  ض   فرو سارو زمایا بلکه  رری لوازا م ا یه خ

زفع  2از حق ما ی و غهرما ی باشیییا. حق شیییخص اعمقابو جیران اسیییت اله زاشیییی از لجاوز به

مشیییروعی اله قازون آن را منع زکرده و عر  و اخیق عمومی زهد آن را لائها زمایا در حکم         

برخی زهد لجاوز به زفع مشییرول  0شییود.حق اسییت و لجاوز به آن موجب ایجاد مسیییو هت می 

وزه موارد همچنهن در اینگازا. مذالور را با فرض اینکه الی  مال للقی شود، قابو جیران دازسته

 4امکان م ا یه خسارو معنوی وجود دارد.

 
 غیرمنصفانهکیفیت اثبات ضرر در دعوای رقابت  -1-2-3-4

م  لوان حکهرچنا بر اساا قواعا عات مسیو هت مازی ضرر بایا محقق و موجود باشا و زمی     

  زهغهرمنصفااما با لوجه به خصوصهاو دعوای رقابت لجاری  5های احتما ی داد،به جیران خسارو

                                                                                                   
شی  ، لوفهق .9 سهله،  سوا سه  دعوی ممهداو و شروعه  ا غهر ا مناف سیو هه  دعوی عن ا م صهریه  ا م سا ه ، ا تق )ا جدائر: ، ستر مج ر

 .45ت(، ص 2330ا جدائر،  جامعه، ا حقوق اللهه
، )لهران: ازتشییاراو سییمت، 8، مسیییو هت مازی)ا داماو خارج از قرارداد(، چ اهللبهحیصییفایی، سییها حسییهن، رحهمی،  .2

 .932(، ص 9010
 همان. .0
صر،   .4 صهر  مفهوت لحول»الالوزیان، زا سؤو هت  حقوق در لق صلنامه  ،«مازی م ص (، 9088) ،9 شماره  ،21 دوره حقوق، ف

231. 
صر،  الالوزیان، .5 سهن، رحهمی،     281ص  قهری، ضمان -قرارداد از خارج های ا دات زا سها ح صفایی،  شهن،  اهللبهحی؛  ، په

 .11ص 
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ساراو              شاه و خ شخص وارد شرول به  سارالی اله درزتهجه لیلهغاو لجاری زام ست بهن خ بهتر ا

سه    صاور حکم لوقف لیلهغاو لجاری مقای ساراو     موجب  شویم. زول اول از خ ای لفاوو قائو 

آن حکم دها اما در قسییم دوت احتمال ورود مدبور بایا ق عی و مسییلم باشییا لا دادگاه به جیران  

سه      صاور حکم به لوقف لیلهغاو مقای سارو به رقهب لجاری برای  ست. خ اقااماو   9ای الافی ا

ای فاقا شییرایط قازوزی برای پهشییگهری از ورود اجرایی در جهت لوقف لیلهغاو لجاری مقایسییه

های طرح دعوای عات  اووو این امر یکی از لف2گهرد ضییرر بهشییتر به رقهب لجاری صییورو می  

یک  غهرمنصفازه به همهن د هو دعوای رقابت  0است،  غهرمنصفازه مسیو هت مازی و دعوای رقابت  

و  دیگر اینکه با لوجه به لقسییهم لقصییهر به عمای  دعوای پهشییگهرازه به شییمار آماه اسییت. زکته 

یاو  ی است و اث غهرعمای و اراده م لق لقصهر، صر  ورود ضرر برای حکم به  دوت جیران الاف   

 4سوءزهت واردالنناه ضرر و قصا اضرار ضرورو زاارد.

از سییوی دیگر برخی  دعوای عات مسیییو هت مازی اله ماعی ورود خسییارو بایا آن را   

  بلکه سییتزه دیاهزیان دوش بر لنها زیان اثیاو بار غهرمنصییفازهاثیاو زمایا در دعوای رقابت 

 دیگری به  ضیییرر ورود موجب  غا یاً   اله  حوادثی و رفتارها   به  لوجه  با  لوازا می زهد دادگاه 

 موع درزتهجه زیان ورود اثیاو باون چرااله بپذیرد را زیازایاه به خسییارو ورود شییود،می

 5داشت. زخواها را غهرمنصفازه رقابت دعوای ادامه لوان دیاهزیان لجاری، رقهب

 

 رابطه سببیت -3-3-4

زتهجه  ای و ورود خسارو دردر باو امر احراز راب ه سییهت بهن عمو لیلهغاو لجاری مقایسه

رسییا چرااله  از دسییت دادن مشییتری و بازار و اعتیار لجاری به رقهب، امری دشییوار به زظر می 

سارو مدبور زقش دارزا و عمو لیلهک    سیاه و عوامو در ایجاد خ سی گروهی از ا ب  النناه، لنها 

                                                                                                   
شی  ، لوفهق . 9 سهله،  سوا شهن، ص   و شوراو  )بهروو: ا تجاریه،  لعیمه ا قازوزی ا تنظهم عثمان، عازان ؛ برازیو،54په   لییح من

 ..832ت(، ص 2392 ا حقوقهه،
 .42عویا، سعود عیا، پهشهن، ص  ،محهسن، صادق زغهر .2
توزیع،  دارا حاما  لنشیروا  )مصیر:  صیفار، زینه غازم عیاا جیار، ا منافسیه غهرا مشیروعه  لملکهه ا صیناعهه، دراسیه مقارزه،       .0

 .929ت(، ص 3322

 .030ص ا عربهه، بی لا(،  دارا نهضة: ا قاهرة) ا صناعهه، ا ملکهة فی سمهحه، ا موجد قهلوبی، .4
، ص ت(2333)بهروو: منشییوراو حلیی ا حقوقهه، ، 9جعیاا رزاق احما، ا وسییهط فی شییرح ا قازون ا مازی،   ری،سیینهو .5
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رود. د هو این امر این اسییت اله خسییارو وارده به رقهب لجاری مازنا  ار زمیخسییارو به شییم 

یا  ماوموارد در مهان آیا بلکه در بسییهاری ازباره و سییریع به وجود زمییکخسییارو مادی به

ساا می    سارو مدبور اح سوی    شود چرااله آن درازماو خ سناگان فراز گوزه اله یکی از زوی

ها به سمت  اله یکی از آناز گوسفناان هستنا اله درصورلی    مشتریان مازنا گروهی »گویا: می

 9«چراگاه دیگری برود، دیگران هم به دزیال وی خواهنا رفت.

صورلی   ساا در سه بر این ا ه  ای غهرقازوزی، موج اول از خریااران باله درزتهجه لیلهغاو مقای

شان      صول دیگری گرایش پهاا الننا، دیگر خریااران زهد به دزیال ای رفت و  خواهنا سمت مح

این عمو معمووً لنها به د هو لیلهغاو مدبور زهسیییت بلکه لحت لأثهر حرالت موج اول و لحت             

باشیییا. عیوه بر این رقابت لجاری امری مااوت و همهشیییگی اسیییت و ایراد لأثهر جو حاالم می

  خسییارو به یکی از لجار دخهو در این امر ق عاً بر دیگران هم لأثهر خواها گذاشییت و چرخه 

 مدبور را با اشکال مواجه خواها الرد. 

  ازا اله در این خصییوصهای موجود برخی از زویسییناگان پهشیینهاد داده به د هو پهچهاگی

وسییهله آن رویه حاالم بر مقرراو اللهه الشییورهای عضییو  ا مللی لنظهم شییود و بهای بهنمعاهاه

ه علت ای بنهن معاهاهازا لصییویب چسییازی شییود. برخی دیگر زهد بر این عقهاهمعاهاه یکسییان

جای این اقاات، های موجود در مقرراو الشییورها، امری دشییوار اسییت و بهتر اسییت به  لفاوو

ود لا النناه به قاضیییی اع ا شیییاختهار وزت در احراز راب ه سیییییهت و فرض لقصیییهر برای لیلهک

رو به اای غهرقازوزی دادگاه بتوازا حکم به جیران خسییمح  وجود لیلهغاو لجاری مقایسییهبه

 2دیاه صادر النا.زفع رقهب زیان

 

 تجاری غیرمنصفانههای جبران خسارت ناشی از رقابت شیوه -5
دیاه قوازهن الشییورهای مختلف و دالترین حقوقی در النار جیران خسییاراو وارده به زیان 

عوای  آثاری بر د  بهشیییتر به پهشیییگهری و ممازعت از لکرار عمو مدبور زظر دارزا. باوجوداین        

 شود اله در ادامه موردلوجه قرار خواها گرفت.بار می غهرمنصفازهرقابت 

 

                                                                                                   
 .13پهشهن، ص  وسهله، سواشی، لوفهق .9

 .19همان، ص  .2
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 وسیله پرداخت پول(جبران مالی خسارت )به -1-5
اله ماعی ورود خسیییارو بتوازا وجود ارالان مسییییو هت مازی را ثابت النا،            درصیییورلی

 دادگاه حکم به جیران خسارو خواها داد. هرچنا جیران خسارو به شهوه عهنی یا بازگشت به 

رود اما های جیران خسیییارو به شیییمار می وضیییعهت قیو از ورود زیان یکی از بهترین شیییهوه 

لوازا به جیران خسیییارو با پرداخت ازآزجااله این امر در مازحن فهه ممکن زهسیییت، دادگاه می

ای  میلغی پول حکم النا. مشکو دیگری اله در جیران خساراو زاشی از لیلهغاو لجاری مقایسه

زمان ورود خسییارو و مواجه هسییتهم این اسییت اله به د هو طووزی بودن ماو غهرقازوزی با آن

هد دیاه، لعههن مهدان خسیارو ز بر بودن از دسیت رفتن بازار و مشیتریان رقهب لجاری زیان  زمان

می             خی  بر عقهییاه  بود. بییه  خواهییا  مری دشیییوار  مهدان خسییییارو از            ا هن  عه ل برای  لوان 

ز پخش لیلهغاو لجاری غهرقازوزی مدبور اسییتفاده  های سییود و زیان لاجر قیو احسییاهصییورو

صص در حوزه مدبور ارجال داد. دادگاه می      شناا متخ سیله را به الار  لوازا از هریکالرد یا م

ستفاده زمایا.    سارو ا بایا به این زکته زهد  9از طرق مدبور یا جمع هر دو راه برای لعههن مهدان خ

ساراو مدبور از جهب    شت اله درزهایت خ صر   لوجه دا شا چرااله   م النناگان لأمهن خواها 

سارو، هدینه النناه محکوتلیلهک صول خ   های مدبور را در قهمت لماتبه پرداخت خ ود  شاه مح

 2 حاش خواها الرد.

 

 جبران غیرمالی خسارت -2-5
ل پرداخت معاد»لرین روش جیران خسارو در مسیو هت مازی اگرچه در حقوق ایران شایع

ین روش اجیاری زیوده و عیوه بر امکان لراضییی طرفهن برخی  اسییت  کن ا« پو ی خسییارو

صییاور حکم به جیران   0آن قاضییی را زهد بایا در ازتخاه روش جیران خسییارو مختار دازسییت

امری بسهار زادر است. در اغلب    غهرمنصفازه های وارده در دعوای رقابت پو ی صر  خسارو  

  بهر دیگری زهد برای پهشگهری از ورود خسارو  موارد دادگاه در النار حکم به جیران پو ی، لاا

                                                                                                   
 .18پهشهن، ص  وسهله، سواشی، لوفهق .9
 .911ت(، ص 2338)اسکناریه: دارا فکر ا جامعی، ، 9ابراههم، خا ا مماوح، حمایه ا مستهلک فی ا عقا او کتروزی، چ .2
(، ص 9019ابراههم، هاشیمی، احماعلی، مسییو هت مازی؛ ضیمان قهری، )لهران، ازتشیاراو دازشیگاه پهات زور،       زاده،لقی .0
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 ازا از:النا. لاابهر مدبور عیاروبهشتر به رقهب لجاری الخاذ می

 
 توقف تبلیغات -1-2-5

شاه جلوگهری از پخش     یکی از راه  سته  های اله برای جیران زیان وارده به رقهب مجاز داز

ست.     سط رقهب لجاری ا شرول لو ستور یک عمو   9مجاد لیلهغاو زام شگهرازه و موقت  این د په

است اله در جریان رسهاگی به پروزاه لوسط قاضی باها  ممازعت از ورود خسارو بهشتر و       

قازوزی صیییورو می    الاهش آثار زیان    قاات مدبور می  بار لیلهغاو خی  مقرراو  زا دها. ا   لوا

شود.     به ست  ستور موقت زهد درخوا صورلی   2صورو د شت این اقاات لنها در    ا یته بایا لوجه دا

ای به د هو عات رعایت شییروط پذیر اسییت اله عات مشییروعهت لیلهغاو لجاری مقایسییه امکان

النناه  لوازا سیب ورود خسارو به لیلهک  قازوزی امری واضح و روشن باشا چرااله این اقاات می   

شرول و لیلهک شاه و بی  شرول و قازوزی جهت جلوی لیلهغاو لجاری م اش  النناه را از فعا هت م

شاراو مدبور یا         8در ماده  0محروت النا. صی اله در اثر ازت شخ سیو هت مازی آماه: ...  قازون م

وازا لیا در معرض از بهن رفتن باشییا می وسییایر وسییایو مخا ف با حسیین زهت مشییتریازش الم  

 موقو  شان عملهاو مدبور را خواسته و ...

 

 جمعیارتباط یلوساکننده در انتوار حکم محکومیت تبلیغ - 2-2-5

منظور جیران بخشی از خسارو وارده به حهثهت و اعتیار لجاری    در بسهاری موارد قاضی به  

ر به جیران خسیییارو د  النناه لیلهکرقهب، اقاات به صیییاور دسیییتور ازتشیییار حکم محکومهت       

سایر   روززامه شار و یا  سا های الثهراوزت ست اله جمعی میارلیاط ویو با  زمایا. د هو این امر این ا

النناگان از   احتمال فراوان مشیییتریان و خریااران الاوهای وی و عموت مصیییر        هاین اقاات ب  

 شیییاه لوسیییط وی آگاهخی  واقع بودن لیلهغاو صیییورو گرفته علهه خاماو و الاوی ارائه

 گردد. شوزا و به این وسهله لا حای اعتیار لجاری وی بازمیمی

شار حکم مدبو    سهله و ماو ازت ست و او می   اختهار لعههن زمان، مکان، و ضی ا لوازا با ر با قا

                                                                                                   
1. Jurdan, E & Rubin, p. H, opcit, p. 535. 

 .021أز وان، پهشهن، ص  زشا ، .2
 .911ص  هشهن،پ ابراههم، خا ا مماوح، .0
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 وجود در خصیییوص هر پروزاه بایااسیییتفاده از اختهار قازوزی خود این امور را لعههن النا. بااین

ضال    صهر لیلهک شرایط و او سارو وارده به رقهب لجاری را  واحوال حاالم و مهدان لق النناه و خ

شار این حکم امر    زهد موردلوجه قرار دها. سه ازت ست. در یک پروزاه  در حقوق فراز ی ا دامی ا

وی ای به رقهب لجاری، دادگاه فرازس فرازسوی در خصوص زیان وارده درزتهجه لیلهغاو مقایسه   

ستور داد حکم محکومهت لیلهک  شاه بود،   د شر النناه در همان جرایای اله لیلهغاو علهه وی منت

شود.   با هدینه محکوت شر  ست این امر     9علهه برای ماو معهنی منت شایالر زهد ممکن ا در موارد 

 2به بستن محو لجاری منتهی شود.

 3انتوار آگهی تبلیغاتی تصحیحی -3-2-5

ات علهه را ملدت النا اله با هدینه خود اقالوازا  محکوتعیوه بر آزچه قییً بهان شا قاضی می  

در رایی  ر زهد مصیی اسییتهنا محکه  به لصییحهح اشییتیاه صییورو گرفته در لیلهغاو قیلی زمایا. 

شیییرالتی اله رقهب لجاری را در حال لصیییفهه اعیت الرده بود عیوه بر جیران ضیییرر مادی و    

معنوی به پخش خیر لصیییحهحی ملدت زمود. حقهقت این اسیییت اله لیلهک لصیییحهحی مدبور اله  

لوازا د میشییوجمعی پرمخاطب و الثهراوزتشییار منتشییر میارلیاط ویوسییاها و بهشییتر در روززامه

ریان و  لوازا اعتماد مشیییت  بهتر و بهشیییتر از جیران پو ی، لأثهرگذار باشیییا چرااله این اقاات می       

شیییاه لوسیییط رقهب لجاری اله درزتهجه لیلهغاو        النناگان را به الاو و خاماو ارائه       مصیییر 

تر به وسییهله از ورود زیان بهشیید، به آن بازگردازا و باینای خی  قازون، از بهن رفته بومقایسییه

  4وی ممازعت به عمو آورد.

 
 گیرینتیجه

 ای از لیلهک الاو و خاماو است اله در صورو رعایت شروط مقررای شهوهلیلهغاو مقایسه

صا  و امازت و رعایت عاا ت در قوازهن شا. در   ، از شرول و قازوزی للقی خواها  داری عملی م

قازون         فرض لیلهکاین  حاود مقرر در  قازوزی خود و در  زاارد زیرا از حق  ناه مسییییو هتی  الن

                                                                                                   
 .243پهشهن، ص  احماسعها،، زقرد .9
 .030ت(، ص 9119، )قاهره: دار ا نهضه ا عربهه، 9محسن، ا وجهد فی ا قازون ا تجاری، جشفهق،  .2

3. Corrective Advertising. 
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صورلی      ست. اما در ستفاده الرده ا شود و لیلهک الاو و خاماو وی    ا شروط مدبور رعایت ز اله 

یان       به دیگری گردد ز یان  جب ورود ز یاه می مو به خود را    د زا جیران خسییییاراو وارده  لوا

لف  النناه اسییت. در قوازهن مختالنناه و گاه مصییر قهب لجاری لیلهکدیاه گاه ربخواها. زیان

از  دیاه شیییاه اسیییت؛ رقیای لجاری زیان    بهنیالارهایی پهش  برای حمایت از زیان دیاگان راه     

  اسیتهفا  لجاری، عیمت لوازنا علهه واردالنناه زیان دعوای زق ای میلیلهغاو لجاری مقایسیه 

صفازه،  رقابت زاروا، صفازه  رقابت دعوای یا ممنول رقابت غهرمن ح دعوای  طر زمایا. طرح غهرمن

 پذیر است.اخهر لنها در فضای لجاری حاالم بهن لجار امکان

لوازا برای جلوگهری از ضییررهای احتما ی آیناه دادگاه می غهرمنصییفازهدر دعوای رقابت 

 مازی ت همسیو  عات دعوای زهد رای صادر الرده حکم به لوقف لیلهغاو دها همچنهن برخی  

سارو  ورود ماعی اله صفازه  رقابت دعوای در زمایا اثیاو را آن بایا خ  زیان اثیاو بار غهرمن

  غا یاً اله یحوادث و رفتارها به لوجه با لوازامی زهد دادگاه بلکه زهسییت دیاهزیان دوش بر لنها

 بپذیرد. را زیازایاه به خسارو ورود شود،می دیگری به ضرر ورود موجب

الارهای قازوزی اله امکان دارد دادگاه برای احقاق حق رقیای لجاری به آن متوسیییو              راه 

وسهله پرداخت پول، جلوگهری از پخش لیلهغاو مدبور  شود عیارو است از؛ جیران خسارو به   

و یا پخش لیلهک لصیییحهحی در جهت اعاده حهثهت و اعتیار رقیای لجاری به هدینه واردالنناه             

 زیان.

ب  ای در مقات عمو، مقرراو خاصیییی در      اوجود الثرو لیلهغاو مقایسیییه   در حقوق ایران، 

صییورو خاص وجود زاارد و ای بهخصییوص لیلهغاو لجاری به معنای عات و لیلهغاو مقایسییه 

اساسی و    قازون 44 اصو  اللی هایسهاست   اجرای قازون 22 صرفاً در برخی از قوازهن مازنا ماده 

 شاه است.لیلهغاو لجاری اشاره النناه به بحثقازون حمایت از حقوق مصر 

زامه اجرایی این ماده را شامو لیلهغاو  آیهن 2لوان برخی از مقرراو بناهای ماده هرچنا می

سه  ست قازون      لجاری مقای سته ا شای ست اما  صوص لیلهغاو     ای زهد داز صی در خ گذار قازون خا

وسییهله  برسییازا و باینای به معنای خاص، به لصییویب لجاری به معنای عات و لیلهغاو مقایسییه

ضه  صووو باالهفهت را از طریق قازون زمهنه فعا هت عر سه با  منا الردالنناگان الاو و مح ن مقای

الاوهای مشابه، فراهم آورد و ضمن سرعت و روزق بخشهان به لجارو به ارائه اطیعاو الامو 
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 النناگان زهد مساعاو النا. و جامع به مصر 

ضع قازون و لیهه  سه   عیوه بر این و شرایط خاص برای لیلهغاو لجاری مقای ای و بهان  ن حاود و 

شی از زق  آن، می    سؤو هت زا صر    م ستر قازوزی وزت برای حمایت از م رقیای   النناگان ولوازا ب

گوزه لیلهغاو را زهد فراهم آورد. بر این اسییاا به عقهاه زگارزاه بهتر اسییت اله    لجاری در برابر این

شرایط خاص اجتماعی و مؤ فه زظر گرف گذار با درقازون ضواب    تن  شرایط و  صاد مقاومتی  ط  های اقت

سارو از      ضمن فراهم الردن زمهنه وزت برای م ا یه خ وزت برای این قیهو لیلهغاو را فراهم زمایا لا 

النناه  ای خی  واقع سعی در گمراه الردن مصر لو هاالنناگان محصوولی اله با لیلهغاو مقایسه

ستر وزت   شابه        دارزا، ب صووو م سه با مح صووو باالهفهت لو ها داخو از طریق مقای برای ارائه مح

 خارجی، را فراهم الرده و به روزق اقتصادی الشور المک زمایا.

 

 منابع

 فارسی و عربی 

سیییکناریه:    ، )ا9، چحمایه ا مسیییتهلک فی ا عقا او کتروزی     ابراههم، خا ا مماوح،     -

 (2338دارا فکر ا جامعی، 

  ا تجییاری وا محییو ا تییاجر -ا تییاجر و اوعمییال ا تجییاریییهاسیییمییاعهییو، محمییاحسیییهن،  
 (.9185 ا توزیع، و  لنشر دارعمان: عمان، )9چ ،وا عقودا تجاریه

، )لهران: زشییر شییهر،   حقوق لیلهغاو بازرگازی در ایران و جهاناسییماعهلی، محسیین،   -

9085.) 

ص فی و ، بختهاروزا سه  لیلهغاو» االرت،، آقامحمای م ،  صادی اقت حقوقزامه دازش، «ایمقای

 .920-11( 9014زمستان، ) و پایهد، هشت شماره، 22 سال

  حلیی منشوراو  ، )بهروو:9چ  ا تجاریه،  لعیمه ا قازوزی ا تنظهم عثمان، عازان برازیو، -

 .(2392 ا حقوقهه،

یه محما، ، بودا ی یتهلک  حمای یی  ا مس یازون  ف یارن  ا ق یه  ا مق یه  دراس یع  مقارز یازون  م  ا ق
 (.2334ا حایث،  )قاهره: دارا کتیب، ا فرزسیی

مان قهری، )لهران،           زاده،لقی - مازی؛ ضییی ماعلی، مسییییو هت  ابراههم، هاشیییمی، اح
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 (.9019ازتشاراو دازشگاه پهات زور، 

شی   لوفهق، - سهله،  سوا سه  دعوی ممهداو و شروعه  ا غهر ا مناف س  دعوی عن ا م   یو هها م

 .(2330 ا جدائر، جامعه ا حقوق، اللهه: ا جدائر) مجستر، رسا ه ا تقصهریه،

راب ه حقوق رقابت و رقابت غهرمنصییفازه؛ از  » م،یمر ،یخهشیی  رقاسییم، هجعفرزاده، م -

سان ی کردیرو ستقی   افتهلا ره یازگار ک شنامه حقوق ل ی  ،«یمکمو و ا سال اول،   ،یقهپژوه

 .85-51(، 9014پایهد و زمستان ، )2شماره 

  ا،هحمایت وضییمازاو علهها ا واقعه ا جرائم ا تجاریه ا عیماو غا ب، حمای جغیهر، -

 .(2392 ا حقوقهه، حلیی منشوراو: بهروو)، 9چ

  ،«ا خاص ا او ی ا قازون فی غهرا مشروعه  ا منافسه  دعوی» زینه، اوزسه،  خلف، حازت -

 .900-13، (2392) ،54 رقم ،92 مجلا ، لحقوق ا رافاین مجله

سعها، محیی  - سه   »سمازه،  فر، حیهیا،  ستفاده از عیئم لجارلی غهر در لیلهغاو مقای ،  «یاا

 .81-51(، 9014، )زمستان 4، دوره هفتم، شماره م ا عاو حقوقی

ستهلک  حمایةبهومی،  ا فتاح عیا، حجازی - صر: ، اوزترزت شیکة  عیر ا م    یییییابعم )م

 (2338ا قازوزهیة،  ا کتیب دار شیتاو

 دفتر )قم: 5، ج 2چ  ا شریعه، أحکات فی ا شهعه مختلف یوسف، بن حسن عیمه حلّى، -

 (.ه.ق9490 اسیمى، ازتشاراو

  لیلهغاو از زاشیییی مسییییو هت میازی» فاطمه، سیییاز،چهت محماعلی، خورسییینایان، -

 .985 -925 ،(9014) ،2 شماره ،خصوصی حقوق م ا عاو ،«بازرگازی

وائو  عمان: دار، )9چ، 2(. ا میسوط فی شرح قازون ا مازی، ج2332علی)ذزون، حسن -

 (.2332و ا توزیع،  لنشر 

ای در لیلهغاو مقایسه »رضوی، سها علی، رضوی، سها محما و صائمی، علی اصغر،        -

هت  های حقوق ل یهقی، دازشگاه لرب پژوهش، «فقه اسیمی، حقوق ایران، فرازسه و الحادیه اروپا  
 .22-9(، 9011، )بهار 9، شماره 22، دوره مارا لهران

 (2331 ا سنهوری، مکتیه: بغااد) ا تجاری، ا قازون الاظم، علی رفهعی، -

:  ناریهاسک ) وا مضلله،  ا کاذبه ا تجاریه ا اعایه من ا مازهه ا حمایه احماسعها،  زقرد، -
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 .(2331 ا جایاه، دارا جامعه

 و  ل یاعه عدا این موسییسییة: بهجا) غهرا مشییروعة، ا منافسییة زحله، جوزیف سییماحه، -

 .(9119 ا نشر،

  منشوراو: بهروو) ،9ج ا مازی، ا قازون شرح فی ا وسهط احما، عیاا رزاق سنهوری، -

 .(2333 ا حقوقهه، حلیی

 .(9119 ا عربهه، ا نهضه دار: قاهره) ،9ج ا تجاری، ا قازون فی ا وجهد محسن، شفهق، -

سم  صا ح،  - سم  ا تجاری، ا قازون محما، با شوراو : عراق) ا عامه، ا نظریه اوول ا ق   من

 .(9181 بغااد، جامعه م یعه دارا حکمه،

 دفتر: قم) ،4ج دوت، چ ا فقهه، یحضیییره و من بابویه، بن على بن محمّا صیییاوق، -

 .(ه.ق9490 اسیمى، ازتشاراو

سه مقارزه،           - صناعهه، درا شروعه  لملکهه ا  سه غهرا م صفار، زینه غازم عیاا جیار، ا مناف

 (.2332دارا حاما  لنشروا توزیع، )مصر: 

 ،«واقع خی  لیلهغاو از زاشییی مسیییو هت» محسیین، ا لهی، شییمس مرلضییی، عادل، -

 .511 -521 ،(9015) ،2 شماره ،ل یهقی حقوق م ا عاو

ما  عرینی، - یا،  مح ماین،  فر فاء،  جیل مح قازون  و جاری  ا  مال : ا ت یه    اوع جار -ا ت

 (.9118 ا م یوعاو، دار: اوسکناریه) 9 ج ا تجاری، ا محو -ا تاجر

 دفتر: قم) ،9ج ،0چ ا نافع، مختصر  شرح  فی ا رموز الشف (. 9491)حسن  آبی، فاضو  -

 .(ه.ق9491 اسیمى، ازتشاراو

شها،  فرحناالهان، -   حقوقی بنهاد: لهران)، 9چ النوزی، حقوقی زظم در لجارو قازون فر

 .(9081 مهدان،

: بهروو) ،1ج سییوت، چ ا قرآن، وحکات ا جامع  احما، محمابن ابوعیااهلل قرطیی، -

 .(ه.ق9081 ا نشر، و  ل یاعه ا عربی دارا کتب

 .(لا یب ا عربهه، دارا نهضة: ا قاهرة) ا صناعهه، ا ملکهة فی ا موجد سمهحه، قهلوبی، -

صر،  الالوزیان، - صهر  مفهوت لحول» زا سیو  حقوق در لق صلنامه  ،«مازی  هتم   ،قوقح ف

 .294-981 ،(9088) ،9 شماره ،21 دوره
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  ازتشاراو: لهران) هشتم چ قهری، ضمان-قرارداد از خارج های ا دات زاصر، الالوزیان، -

 .(9082 لهران، دازشگاه

ه در رقابت مکاراز»ماسنازی، ملهحه، محسنی سعها، قیو ی درافشان، سها محمامهای،       -

دوره  ی،قهم ا عاو حقوق ل ی، «و فرازسه  رانیا یحقوق هایدر زظات بهاعتیار الردن رققا ب بی

 .029-211(، 9015، )بهار و لابستان 9 ه شمار ،1

ا مازهه و ا او هة  لعیمه ا تجاریه   ةا حمای» محهسیین، صییادق زغهر، عیا، سییعود عویا، -

 .10 -42، )بی لا(، 29، شماره ، مجله ا کوفه«من ا منافسه غهر ا مشروعه

زاو  أز وان، زشییییا ، - ماو  اإلعی یة    وا عی جار قازون  بهن ا ت هاد،  ا  : بهروو) واوجت

 .(9111 ا حقوقهة، ا حلیی منشوارو

 .(9114 ا عربی، دارا فکر: بهروو) ا تجاری، ا محو علی حسن، یوزس، -
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