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مقدمه
کوشـد  تاجر می.  میزان سودآوري افراد در عرصه تجارت بستگی به تعداد مشتریان آنها دارد

اگر تاجر با ارائـه  . سهم مناسبی از بازار، مشتریان بیشتري را به سمت خود جذب کندبا تصاحب
خدمات بهتر بتواند مشتریان بیشتري را به سمت خود بکشاند، امـري پسـندیده اسـت و لـو اینکـه       

در واقع هر بنگاه تجاري حق دارد با جذب مشتریان .  منجر به جذب مشتریان رقیب تجاري شود
ي خود، تعداد مشتریان خود را افزایش دهد اما بـه شـرطی کـه ایـن امـر بـا اسـتفاده از        رقباء تجار

درصورتی که تاجر با استفاده از وسایل مغایر با قانون، عـرف  .  وسایل مباح و جایز صورت گیرد
تجارت اقدام به جذب مشتریان رقیب تجاري کند یا در پی جذب آنها به سـمت خـود   1و اخالق 

وسل به وسایل نامشروع  به رقیب تجاري ضرر رساند و  یـا در پـی اضـرار بـه منـافع      باشد و یا با ت
. شودوي  باشد، اقدام وي رقابت نامشروع تلقی می

با توجه به تـازگی موضـوع رقابـت نامشـروع در ادبیـات حقـوقی کشـور مـا، مفهـوم رقابـت           
نشـده، ایـن نوشـتار درصـدد     نامشروع تجاري و مرزهاي آن با مفاهیم مشابه هنوز به روشنی تبیین 

است  تا به این مهم بپردازد

مفاهیم-مبحث اول
مفهوم رقابت-گفتار اول 

از آنجاکــه مفهــوم کلیــدي در رقابــت نامشــروع و نقطــه شــروع مباحــث مطــرح در آن، واژه 
است لذا در وهله اول باید مفهوم رقابت را شناخت و سپس سخن از رقابت نامشـروع بـه   »رقابت«
هـاي مجـاز تجـاري را مشـخص کنـد و دیگـر       تواند قلمرو فعالیـت برخی از منتقدان اخالق کسب و کار معتقدند قانون می.1

فکیک میان قانون و اخالق و همچنین اکتفا به قانون با مشـکالت بسـیاري از جملـه    ت.  ضرورتی براي پرداختن به اخالق نیست
توان این پرسـش را  کلی، میطوربه. رو استهاي تجاري روبهها در صحنۀ فعالیتعدالتیبسیاري از بیبروزایجاد زمینه براي

تواننـد بـدون هـیچ محـدودیت     افـراد مـی  اشد آیـا اگر قانون رفتاري را مجاز شمرد و یا در مورد آن ساکت ب:مطرح کرد که
طـور معمـول دیـدگاه افـراد نسـبت بـه آنچـه        هر چند قوانین بـه . اخالقی آن را انجام دهند؟ پاسخ به پرسش مزبور منفی است

تـوان در مـوارد بسـیاري    قوانین بشـري را مـی  .  نماي اخالق نیستندکنند، آنها آیینۀ تمام میاخالقی یا عادالنه است را منعکس
نکـه اخـالق در مـواردي    گذشـته از آ . بازتاب ضعیفی از آنچه که مردم بر سر اخالقی بـودن آن توافـق دارنـد، قلمـداد کـرد     

این نکته را نیـز نبایـد از نظـر دور داشـت     .  کندالزاماتی فراي قانون، همچون رحجان انصاف و گذشت در معامله را ترویج می
.  کامل مشکالت موجود در فضاي مبادالت انسـانی را حـل کننـد   توانند به صورتنمیاشتهکه قوانین در موارد بسیاري ابهام د

تواند به تجار این اجازه را بدهد کـه  طور نمونه میاکتفا به قانون به.  آفرین باشدتواند در مواردي فاجعهن حتی میاکتفا به قانو
توانـد  محصوالت نامرغوب و با کیفیت پایین بهداشتی را به کشورهاي جهان سوم صادر کنند و در توجیـه رفتارشـان کـه مـی    

ایـن نقیصـه،   .  بیندازند، تنها به نبود قانون محدود کننده در آن کشورها استناد کنندهاي بیگناه را به خطرجان بسیاري از انسان
. دکنهاي قانونی را برجسته مینقش اخالق به منزلۀ مکمل قانون و پرکنندة رخنه
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، 1376معـین،  (کـردن  رقابت در لغت به معناي نگاهبانی، انتظار کشیدن و هم چشمی.  ردمیان آو
نیز همین معنا از رقابت مـورد نظـر اسـت چراکـه     1»رقابت تجاري«در اصطالح . است) 1666ص 

محیط بازار، رقیبان تجاري یکدیگر را به دقت زیرنظر دارند تا مبادا مغلوب شـده و کنارگـذارده   
بته صرف مراقبت از رقیـب و نظـاره گـر اعمـال او بـودن، بیـانگر همـه واقعیـت رقابـت          ال.  شوند

وجـود دارد و رقبـا بـر سـر یـک هـدف       2تجاري نیست، بلکـه در رقابـت یـک عنصـر دارونیسـم     
به همـین دلیـل صـاحبنظران غربـی     .  کنندمشترك و تالش براي پیشی گرفتن با رقیب مجادله می

ي به دست آوردن چیزي که همزمان دیگري نیز در تـالش بـراي   کوشش برا«رقابت را به معناي 
کوشش براي پیروزي بر رقیب براي رسـیدن بـه   «دانسته و از رقابت تجاري به » تحصیل آن است

» اخـالق رقابـت  «ر خـود تحـت عنـوان   نایـت در اثـ  . انـد تعبیر نمـوده 3»امتیازهاي اقتصادي محدود
به دلیل خواست افراد براي رفع نیاز هـا نیسـت بلکـه    هاي تجاري صرفاًگوید که انجام فعالیتمی

هـاي تجـاري، بدسـت    آنها در صدد کسب موفقیت و رضایتی هستند که در مشارکت در فعالیت
)Knight. F, 1923, 37. (آورندمی

هـا جهـت   فراینـد کشـمکش و مجادلـه میـان بنگـاه     «نیز رقابـت را  4کمیسیون رقابت انگلستان
» د وستد با مشتریان در طول یک دوره زمانی معین، تعریف کـرده اسـت  پیروزي در تجارت و دا

)Richard Whish, 2009, P.  1( .  تـالش بـراي تفـوق و    «بر این اساس، اگر بتوان رقابت را برابر بـا
در رقابـت تجـاري،   -تن فعالیت رقیـب نیـز هسـت   که البته متضمن زیر نظر گرف–دانست » برتري

، بـه  ، عرضه هر نوع محصول اعم از کـاال یـا خـدمات و منقـول یـا غیـر منقـول       »رقابت تجاري«منظوراز تجارت در ترکیب .1
شود فلذا  تجارت را به مفهـومی کـه در حقـوق و قـانون تجـارت دارد، نبایـد در       قصد تحصیل سود در بازار معین را شامل می

خدمت یعنی کاالیی اقتصـادي و  ناگفته نماند . ارجحیت دارد» رقابت اقتصادي«نظر گرفت بر این اساس، بکارگیري اصطالح 
استفاده دیگران تولید کرده است وهر بنگاهی که محصول آن کاالي غیـر مریـی   غیر فیزیکی که شخص بنگاه یا صنعت براي

. وغیر ملموس باشد به عنوان یک بنگاه خدماتی شناخنه می شود
زندگی یک صحنه مبارزه رقابـت  به این صورت که.  وجود دارد»داروینیسم اجتماعی«در مقوله رقابت یک نوع عنصر از .2

پایانـه مـورد   (بـه آخـر خـط    ) دسـترس براساس منـابع در (توانند ها میتنها سازگارترین افراد و گروهبرانگیز است، بطوري که
).158، 1378دادگر،(برسند) نظر

برخی رقابت میان دو عامل را بر سر رسیدن به هدفی مشترك که امکان به  دسـت آوردن آن هـدف بـراي هـر دو آنـان در      .3
. کننـد ، از نظر اقتصـادي رقابـت تلقـی نمـی    )ند رقابت دو هم کالسی براي کسب نمره بیستمان(زمانی معینی میسر است برهه

شود که رقبا به اهـداف خـود نایـل    ها زمانی حاصل میبنابراین در رقابت تجاري فرض بر این است که هدف هر یک از بنگاه
ر قرار کـرده و عقیـده دارنـد اگـر کسـانی بـه چیـزي        نشوند بر  همین مبنا نیز برخی اقتصاددانان میان رقابت و کم یابی ارتباط ب

گیرد، در این صورت میـان  تمایل داشته باشند در حالی که دسترسی به آن براي همه امکان پذیر نیست و تنها به برنده تعلق می
:ك. براي تحلیل مفهوم رقابت به زبان اقتصادي؛ ر. آنها رقابت شکل خواهد گرفت

Oliver Black, Conceptual Foundations of Antitrus,  New York: Cambridge University
Press, 2005, p. 18
4. Competition Commission UK
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.  مبارزان آن به شمار می روند»هاي تجاريبنگاه«میدان این مسابقه و »بازار«
قانون اصالح موادي از قـانون برنامـه چهـارم توسـعه  درتعریـف رقابـت مقـرر        1ماده 11بند 

:داشته است
تولیـد، بـراي مسـتقل فروشـنده وخریـدار تولیدکننده،تعداديآندرکهبازاردروضعیتی«

تولیدکننـدگان، ازیـک هـیچ کـه طـوري بـه کننـد، مـی خدمت فعالیتیاکاالفروشیاوخرید
بـه هـا بنگـاه ورودیـا بـراي  باشندنداشتهبازاردرراقیمتتعیینقدرتفروشندگانوخریداران

». باشدنداشتهوجودمحدودیتیآنازخروجیابازار
قانون رقابت ایران به جاي تبیین ماهیت رقابت تجـاري،  : ارایه شده باید گفتدر مورد مفهوم

مدل یا مفهوم اقتصادي رقابت را تعریف و آن را نوعی از ساختار بازار، به معناي نبود انحصـار و  
همـان  1مـاده 12با توجه به مفهوم ارایه شده از انحصار در بند . (نقطه مقابل آن قلمداد کرده است

)قانون

مفهوم رقابت نامشروع -گفتار دوم
و ایـن  در مقررات بـین المللـی و قـوانین کشـورها، تعریفـی از رقابـت نامشـروع نشـده اسـت         

به ویـژه  کنند گذاران امر تعریف را به حقوق و قضاء واگذار میکه قانون استسندیدهتدبیري پ
. ر دشوارستابسیآن محدودهتعیین که استچنان گسترده و وسیع ،مورد نظرموضوعکه آن

برخی آن را با توجـه بـه هـدف    . هاي مختلفی از رقابت نامشروع تجاري ارائه شده استتعریف
از آنجـا هـدف در رقابـت    .  کننـد شـود تعریـف مـی   اقتصادي  کـه در رقابـت نامشـروع  دنبـال مـی     

رقابـت  « : ندنامشروع، جذب مشتریان تاجر رقیب است بر این اساس آن را این گونه تعریف کرده ا
نامشروع هر نوع فعالیتی یا توسل به وسیله اي است کـه بـراي تحقـق هـدف معـین جـذب مشـتریان        

و برخــی آن را بــر اســاس وسـایل مــورد اســتفاده در آن تعریــف  . »گیـرد تـاجر رقیــب صــورت مــی 
کنـد و  هایی است که ضمیر جمعـی آن را قبـول نمـی   رقابت نامشروع آن دسته از  فعالیت«. کنندمی

کنــد بلکــه مرتکــب آن را از آن بیــزار اســت و مصــلحت عمــومی از وجــود آن چشــم پوشــی نمــی
),232,2006Josserand( »   مجازات کرده و او را در قبال ضررهاي وارده  مسئول می شمارد

رقابـت نامشـروع فعـالیتی    « کنـد  کمیته تنظیم تجارت در فرانسه آن را این گونه تعریـف مـی  
بدین صورت تاجر بـا اسـتفاده از وسـایلی کـه     . اجر با سوء نیت اتفاق می افتداست که از جانب ت

پذیرد، اقدام به جذب مشتریان رقیب تجاري یا در پـی جـذب   قانون، عرف و اخالق تجارت نمی
آنها به سمت خود بوده و  با توسل به این وسـایل  بـه رقیـب تجـاري ضـرر رسـانده و  یـا در پـی         
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)Ibid(». شدبااضرار به منافع وي می
استفاده کـردن تـاجر   « : دانان عربی رقابت نامشروع این گونه تعریف شده استاما نزد حقوق

علـی حسـن یـونس،    (»از وسایلی غیر قانونی به قصد تاثیر بر مشتریان رقیب تجاري و جذب آنهـا  
1974 ،128 (

فاده از آزادي رقابت نامشروع، رفتاري تعدي آمیز است کـه در پـی اسـت   «: همچنین گفته شده
گیرد، فعالیت تجاري که ذاتا ممنوع نبـوده  شود، شکل میخاص که مربوط به فعالیت تجاري می

) 287، 1971ادوارد عید، (»و اقدام به آن با توسل به وسایل مباح، مجاز است
یابیم که هر فعالیتی که به منـافع تـاجر رقیـب ضـرر     هاي باال درمیها و نظریهاز خالل تعریف

اند  یا منفعتی به هزینه رقیب به دست آید یـا مصـلحت تـاجر را تهدیـد کنـد و ایـن عمـل بـا         برس
همچنـین معلـوم   .  شـود توسل به وسایل غیر قانونی  صـورت  پـذیرد رقابـت نامشـروع تلقـی مـی      

شود که تحدید دقیق رقابت نامشروع سخت دشوار است و لذا در نهایت این قاضی با فراست می
لحاظ شرایط و نـوع فعالیـت تجـاري مشـروع بـودن  یـا نامشـروع بـودن فعالیـت          است که باید با 

. تجاري را مورد لحوق حکم قرار دهد
بنابراین رقابت تجاري هنگامی که  باعث رونق فعالیت تجاري و نشاط آن شود ولو منجـر بـه   

ارائـه  به بیـان دیگـر چنـان چـه تـاجر بتوانـد بـا       . جذب مشتریان رقیب تجاري گردد ناپسند نیست
مشـتریان رقیـب   -هاي حیله آمیـز و سـایر وسـایل نامشـروع    بدون توسل به روش–خدمات بهتر 

.  شودتجاري را به سمت خود بکشاند عمل وي امري مشروع و جایز محسوب می
در واقع هر بنگاه تجاري حق دارد با جذب مشتریان رقباي تجـاري، تعـداد مشـتریان خـود را     

بنگاه تجاري رقیب حق دارد مشتریان خود را حفظ کند امـا  بـه شـرطی    افزایش دهد و در مقابل
. که این امر با استفاده از وسایل مباح و جایز صورت پذیرد

انحراف از مسیر درست رقابت، جایی است که رقابت، نامشروع  باشد  بدین معنا کـه رقابـت   
رد یا علیرغم ممنوعیت قانونی یـا  با استفاده از وسایل نامشروع و غیر متعارف در بازار صورت بگی

. افراد در اقدام به  رقابت تجاري،  به انجام آن مبادرت  شود1قراردادي
» رقابـت غیـر منصـفانه یـا مکارانـه     «در قوانین کشور ما در مـورد رقابـت نامشـروع از عبـارت     

تلفـی از یـک   تعـابیر مخ » رقابـت نامشـروع  «و » رقابت غیر منصـفانه یـا مکارانـه   «.  شوداستفاده می
، رقابـت مکارانـه عبـارت    1310قانون مجازات عمومی مصـوب 249مطابق ماده .  واقعیت  هستند

بر نص قانون باشد یا ممکن است تعهد طرفین به عدم رقابـت ایـن منـع را ایجـاد     در رقابت ممنوع ممکن است این منع مبتنی.1
.  کند
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است از اینکه تاجري براي انصراف مردم از خرید به استعمال متاعی مشابه متـاع خـود بـه وسـیله     
طـور  هطور کلی به هر وسیله متقلبانه دیگر متوسل شـده و بـ  اسباب چینی یا نسبت هاي کذب یا به

مستقیم یا غیر مستقیم، تلویحا یا تصریحا در صدد معیـوب یـا نـامرغوب جلـوه دادن آن متـاع بـر       
. این تعریف را حذف کرد1362قانون تعزیرات .  آید

:رقابت غیر منصفانه را این گونه شرح داده است» بلک«فرهنگ لغت معروف 
رست یا فریب آمیـز در تجـارت   طور کلی درباره تمام رقابت هاي ناداصطالحی است که به«

طور اخص، در دادگاه انصاف در خصـوص تـالش بـراي جـایگزین کـردن      کاربرد دارد، ولی به
,Black, 1968(»کاالها یا محصوالت خود در بازار بـا کـاال و محصـوالت دیگـري کـاربرد دارد     

1700(
اي اسـت کـه    نصـفانه هاي متقلبانه، گمـراه کننـده یـا غیـر م    رقابت غیر منصفانه، اعمال یا رویه

ها در روابط با یکدیگر یا با مصرف کنندگان جهت به دست آوردن سهم بیشتر از بـازار یـا   بنگاه
فروش محصوالت خود یا کاستن از سهم بازار و حجم فروش محصوالت رقیب بدان ها متوسـل  

شهرت یـک  شوند به عبارت دیگر رقابت غیر منصفانه، تصرف غیر قانونی اعتبار، نام یا حسنمی
طوري که باعث اشتباه شدن با محصوالت دیگري شود یا عموم مردم شخص یا شرکت است؛ به

رقابت غیر منصفانه یک شبه جـرم و یـک تقصـیر    .  را نسبت به مبدا یا منشاء محصول گمراه کند
همانطوریکـه مالحظـه   .   است که توسط قانون گذار براي آن جبران خسارت مقـرر شـده اسـت   

متقلبانـه، گمـراه کننـده یـا غیـر      «تعریف فوق، براي تمیز رقابت غیر منصـفانه از قیـود   شود درمی
البتـه  .  باشداستفاده شده  است که میزان ابهام آنها کمتر از خود رقابت غیر منصفانه نمی» منصفانه

ت این ابهام را  نباید حمل بر ایراد تعریف کرد؛ چراکه تعیین معیار و ضابطه براي تشـخیص رقابـ  
منصفانه از رقابت غیر منصفانه همان قدر دشـوار اسـت کـه ترسـیم مـرز میـان اعمـال متعـارف و         

تـوان گفـت ارایـه تعریـف دقیـق،      معقول از اعمال غیر متعارف و غیر معقول، به گونه اي که مـی 
)Haines, 1919,19(. باشدخالی از ابهام از رقابت غیر منصفانه میسر نمی

دن یک عمل معین را باید در هـر مـورد بـا در نظـر گـرفتن هـدفی کـه        الجرم غیر منصفانه بو
حقوق رقابت منصفانه بـه دنبـال آن اسـت و بـا توجـه بـه شـرایط و اوضـاع و احـوال خـاص آن،           

. همچنین به کمک داوري عرف معلوم نمود
ارائه تعریفی جامع و مانع از رقابت نامشروع و غیرمنصفانه که شـامل  همانطوري که گفته شد 

اما درخصوص برخـی اعمـال و   اعمال نامشروع باشد چندان ساده نیست هاي رقابتی وکلیه شیوه
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. میان اکثر کشورها اتفاق نظـر وجـود دارد  تجاري،هاي نامشروعهاي تجاري به عنوان رویهرویه
)Yves GUYON, 1996, P.  876(

تـوان  شـده انـد،  امـا نمـی    با وجود آن که اعمال مشخصی به عنوان رقابت نامشروع شـناخته  
در نهافنصـ مشـروع و م رفتـار مفهـوم چراکـه . رقابت نامشروع را محصـور در ایـن مـوارد کـرد    

رقابت بازتاب تصورات کلـی هـر جامعـه از اقتصـاد و اخـالق اسـت و بنـابراین ممکـن اسـت در          
التی شـوند چنین این مفاهیم ممکن است در بستر زمان دچار تحوهم.  کشورها یکسان نباشدهمه

و با پیشرفت تجارت و ورود رویه هاي جدید، هـر روزه اعمـال فریـب آمیـز جدیـدي تـر نیـز از        
طرف رقبا به کار  رود فلذا تشخیص عمل نامشروع تجاري برعهده دادرس است تـا بـا توجـه بـه     

,Yves GUYON(. اوضاع و احوال هر قضیه، مشـروع یـا نامشـروع بـودن آن را تشـخیص دهـد      

1996, P. 876(
، رقابت غیرمنصفانه به معنـاي هرگونـه رقـابتی    1مکرر کنوانسیون پاریس10ماده 2مطابق بند 

مـاده  3بنـد  . هاي روشن و صادقانه در امور تجاري و صنعتی انجام شـود است که برخالف رویه
در 2. کنـد طـور خـاص بایـد ممنـوع تلقـی شـوند را مشـخص مـی        مکرر نیز اعمـالی را کـه بـه   10

المللی معـروف بـه پـاریس    قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین1337اه اسفندم
براي حمایت از مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزي به تصویب رسید که متعاقب آن ایران بـه  

. باشدقانون مدنی در حکم قانون داخلی می9ماده بموجبکنوانسیون پاریس ملحق گردید که 
طور اختصـار و گـذرا بـه مـواردي از رقابـت نامشـروع کـه مـورد         ت از نوشتار بهدر این قسم

.  باشـد بع اصلی تعهدات بین المللی در زمینه رقابت نامشروع ، کنوانسیون پـاریس بـراي حمایـت از مالکیـت صـنعتی مـی      من.1
اشـاره شـده   8اگـر چـه در مـاده    (وضع گردید هیچ صراحتی راجع به رقابت نامشروع نداشت 1883پیمان پاریس که در سال 

مـیالدي  1900تـا  1883هـاي  هاي بین سـال در کنفرانس) گیرندقرار میهاي تجاري بدون نیاز به ثبت مورد حمایتبود که نام
هایی صورت گرفت تا یک منع کلی علیه اعمال رقابت نامشروع در آن درج شود، اما این ساعی فاقد پشـتوانه جمعـی و   تالش

شـنهاد نماینـده فرانسـه    بـه پی 1900و 1897هـاي بروکسـل در سـال    در کنفرانس. عمومی بود و در نتیجه به فراموشی سپرده شد
کنوانسیون به مواد پیشین اضافه شد تاثیر این ماده این بود کـه بـا تحمیـل الـزام بـر کشـورهاي عضـو بـراي         10ماده1پاراگراف 

کـرد ولـی   گسترش حمایت نسبت به اتباع کشورهاي عضو دیگر، تبعیض در اجراي قوانین رقابت نامشروع ملی را قـدغن مـی  
توانسـت  اصر رقابت نامشروع در آن پیش بینی نشده بود بنابراین هر کشور عضـو کنوانسـیون مـی   سطح خاصی از حمایت و عن

هاي تجدیـد نظـر بعـدي مقـررات اساسـی      در کنفرانس. بدون داشتن قانون رقابت نامشروع از مقررات کنوانسیون متابعت کند
کنفـرانس تجدیـد   . اعطاء شـود »تجاري نادرستاعمال«مکرر توسعه پیدا کرد چراکه الزم بود حمایت موثري در برابر10ماده
),164,1901Christopher Wadlow. (الهه، به ذکر مصادیقی از رقابت نامشروع پرداخت1925نظر 

کننـدگان  هر عملی که به نحـوي از انحـاء مصـرف   -اعمال زیر باید ممنوع گردد اوالً: مکرر کنوانسیون پاریس10ماده 3بند.2
اظهـارات خـالف واقـع بـه     -ثانیـاً هاي صنعتی یا تجاري رقیب دچار شـبهه نمایـد   والت یا فعالیترا درخصوص مؤسسه، محص

اظهارات خـالف واقـع یـا اعمـالی     -ثالثاًاعتبار سازدهاي صنعتی یا تجاري رقیب را بینحوي که مؤسسه، محصوالت یا فعالیت
به اشتباه بیندازدت استعمال یا کمیت کاالهاها، قابلیکه در امور تجاري عموم مردم را در مورد طرز ساخت، ویژگی
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. اتفاق نظام حقوقی اکثر کشورها هست، می پردازیم

اشکال مختلف رقابت نامشروع-گفتار سوم
مکـرر کنوانسـیون پـاریس، کشـورها     10مـاده  3مطابق قسـمت اول بنـد   :ایجاد شبهه-الف

ــد کــه  ــه نحــو «متعهدن کننــدگان را درخصــوص مؤسســه، ي از انحــاء مصــرفهــر عملــی کــه ب
.  را ممنـوع اعـالم کننـد   1»هاي صنعتی یا تجـاري رقیـب دچـار شـبهه نمایـد     محصوالت یا فعالیت

بندي، تواند شامل عالمت، نشانه، شعار، نحوه بستهو میبودهقلمرو شمول این ماده بسیار گسترده 
موجــب تمـایز کاالهــا یــا خــدمات یــک  اي باشــد کــهشـکل و رنــگ کاالهــا یــا هــر نـوع نشــانه  

. تولیدکننده یا تاجر است
کنوانسـیون  10مـاده 3و بنـد  2قـانون نمونـه وایپـو   4بموجـب مـاده  :ردن عمومکگمراه-ب

اظهارات خالف واقع یا اعمالی که در امور تجاري عموم مردم را در مورد طرز سـاخت،  پاریس 
ه اشتباه بینـدازد، یـک رقابـت نامشـروع را تشـکیل      بها، قابلیت استعمال یا کمیت کاالهاویژگی

در خصـوص  ي خـالف واقعـی کـه موجـب انتقـال اطالعـات نادرسـت       هر عمل یا گفته. دهدمی
بــه کیفیـت، مبــدا، تولیدکننــده، قیمــت و هــر عنصــر دیگـري کــه بــراي معاملــه ضــروري اســت،  

بـه اشـتباه بینـدازد    ها را در انتخـاب کـاال یـا خـدمات مـورد نظرشـان      کنندگان شود و آنمصرف
یـک کشـور مـردم کاالهـاي داخلـی را بـه       در به عنوان مثال چنانچه .  3شودکننده تلقی میگمراه

اینکـه کاالهـاي وارداتـی    برکاالهاي خارجی ترجیح دهند ادعاي خالف واقع یک شرکت مبنی
دن لزومـاً کننـده بـو  واقـع گمـراه  در.  شـود کننده محسوب مـی در واقع تولید داخل هستند گمراه

. بدین معنا نیست که محصول مورد نظر نامرغوب یا تقلبی باشد

1. Paris Convention for the Protection of Industrial Property
Available at: http://www. nobanlaw. com/Paris_Convention_Farsi
2. Wipo, Model Provisions For Protection intellectual property against unfar competition,
article4

فرضی که بنگاه با اظهارات خالف واقع خـود بنگـاه دیگـري را    :اثر اظهارات گمراه کننده در دو فرض قابل بررسی است.3
شـود و  بفریبد در چنین فرضی نیازي به حمایت اضافی از بنگاه تجاري در برابر اظهارات خالف واقع بنگاه دیگر احساس نمی

هـا در زمینـه ي   قواعد عمومی قراردادها و مبانی مسئولیت مـدنی قابـل بررسـی اسـت چراکـه بنگـاه      عمل بنگاه مزبور در قالب 
شود و فرض بر این است کـه بنگـاهی کـه وارد بـازار معینـی شـده و بـه        محسوب می» حرفه اي«کاري و موضوع فعالیت خود

. اقل آن که بـه آن اطالعـات دسترسـی دارد   شود از اطالعات الزم برخوردار است و یا حدفعالیت اقتصادي در آن مشغول می
حقیقتـا دشـوار   ) ه(لذا تصور فریب یک بنگاه در حیطه فعالیت اقتصادي و بخصـوص در نتیجـه ارتکـاب اعمـال موضـوع بنـد      

اربـاب  ) یا جلب کردن به دور خود(راي پراکنده کردن فرض دیگر اینست که بنگاهی ب) 180، 1393غفاري فارسانی، . (است
. با اظهارات گمراه کننده خود آنها را فریب دهدیان کسی که با او همکار استرجوع و مشتر
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امروزه نـه تنهـا   .  رساندبر مصرف کنندگان به تجار رقیب نیز آسیب میادعاي دروغین عالوه
شـود بلکـه معنـایی دیگـر از رقابـت      چنین فریبی به عنوان یک شبه جرم علیـه مشـتري تلقـی مـی    

در گذشته در فرضی که شخص اوصاف . کندی مستقل را ایجاد میباشد و شبه جرمنامشروع می
کرد وي تنها در برابر خریدار کـاال مسـئول جبـران    غیر واقعی را براي محصوالت خود اعالم می

ها این حق را براي رقبا قائل نبودنـد زیـرا معتقـد بودنـد کـه بـه آنهـا ضـرر         خسارت بود و دادگاه
قانون لنهام به رقیب تجـاري اجـازه داده تـا علیـه     43لف قسمت اما بند ا. مستقیم وارد نشده است

دارد و یـا مبـدا کـاال را غیـر     شخصی که اوصافی غیر واقعی را براي محصوالت خـود اعـالم مـی   
کند طرح دعوا نماید و در صورت اثبات خسـارت،  خواهـان جبـران خسـارت و     واقعی اعالم می

)65، 1391بادینی، . (رهگذر کسب کرده استاسترداد منافعی شود که رقیب متقلب از این 
در ادعاي دروغین و گمراه کننده اولین و پراهمیت ترین مساله، تفاوت بین ادعاهاي فرد و 

هـا خودشـان نتواننـد    دومین مسئله این است که مصرف کننـده . واقعیت محصوالت موجود است
هـا  یاري مواقـع مصـرف کننـده   البتـه در بسـ  . هـاي بـین ادعـا و واقعیـت را تشـخیص دهنـد      تفاوت

توانند بعضی ادعاها را تشخیص دهند زیرا تحقیـق و بـازبینی از لحـاظ فنـی غیـر ممکـن و یـا        نمی
بسیار گران است و سوم اینکه  تفاوت بین واقعیت و ادعا به وسـیله مکـانیزم بازارتصـحیح نشـود،     

عاهـاي غلـط بـه وسـیله     ماننـد وقتـی کـه اد   . چون در بعضی موارد بازار خود تصحیح کننده است
)  Metcalf, 1981, 119Russo ;. (شوندتبلیغات رقیب تصحیح می

مکـرر  10ماده 3و بند 1قانون نمونه وایپو5مطابق ماده :تجاريیباعتبار ساختن رقبی-ج
هاي صـنعتی  اظهارات خالف واقع به نحوي که مؤسسه، محصوالت یا فعالیتکنوانسیون پاریس 
طـرح ایـن ادعـا کـه     . دانـد ، از مصـادیق  رقابـت نامشـروع مـی    اعتبار سـازد ا بییا تجاري رقیب ر

اي شود نمونـه گذشته تهیه میهاي یک کارخانه خاص با استفاده از شیرهاي تاریخ مصرفماست
ــی ــت از ب ــازي اس ــراه  . اعتبارس ــد گم ــز مانن ــیوه نی ــن ش ــه   در ای ــتی ب ــات نادرس ــدگی اطالع کنن

بـی اعتبـار کـردن بوسـیله اظهـارات      برخالف گمراه کردن، یولشود کنندگان منتقل میمصرف
شود، بلکه بوسـیله انتقـال   کاذب یا فریبنده در باره محصوالت یا خدمات یک شرکت انجام نمی
هاي صنعتی و تجـاري آن  اطالعات غلط راجع به شرکتی دیگر یا محصوالت، خدمات یا فعالیت

)Wipo, Geneva, 1999, . p23(. شودانجام می
هابنگاهاقتصاديوتجارياطالعاتازغیرمجازاطالعاتکسب:افشاي اسرار تجاري-د

1. Wipo, Model Provisions For Protection intellectual property against unfar competition,
article5
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نتیجـه شـود موجب مـی کهاشخاصسایربرايآنافشايیاوآنهاازسوء استفادهوومؤسسات
بـدون دیگـران وبـرود بینازمؤسساتوازاشخاصبرخیپرهزینهوفراوانزحماتوهاتالش

طـور  بهوخودنفعبهاستماديمنافعازسرشارکهراایشاناسراراطالعات وزحمتیهیچگونه
رقابـت حقـوق رویـه نامشـروع در  یـک عنـوان بهواستمذمومامريکنندتصاحبغیرقانونی

. استشدهدانستهممنوعگردد، در رقابتاخاللبهمنجرصورتی کهدرواستشدهشناخته
از اسرار تجاري در مقابل رقابت ناعادالنه و نامشـروع حمایـت   پاریسکنوانسیون10ماده ي 

. ه استبه عمل آورد
هـاي صـنعتی یـا    هـر عمـل یـا فعـالیتی در عرصـه فعالیـت      «قانون نمونه وایپو 6به موجب ماده

تجاري که منجر به افشاء، اکتساب یا اسـتفاده از اسـرار تجـاري بوسـیله دیگـران بـدون رضـایت        
شود، و در مقابل اعمال بازرگانی ) حقذي(کند اطالعات را کنترل میشخصی که بطور مشروع

در موافقتنامه تریپس به حمایت 1.»دهدصادقانه باشد، یک عمل رقابت غیر منصفانه را تشکیل می
ایـن موافقتنامـه در مـاده    .  اسـت از اطالعات محرمانه براي حمایت از رقابت منصفانه تاکید شـده 

تجارت جهانی را ملزم کـرده از اطالعـات محرمانـه کـه ارزش تجـاري      خود اعضاي سازمان39
. دارند، حمایت قانونی مناسب به عمل آورند

در مواردي از دسـتاورد رقیـب تجـاري کـه     :استفاده بالجهت از دستاوردهاي دیگران-و
گـردد کـه احتمـال اشـتباه و     مربوط به یک عالمت، محصول خاص یا ویژگی فنی آن تقلیـد مـی  

از 2اهی درآن وجود ندارد در این موارد به نوعی بهره بـرداري بـه نـاحق یـا فـري رایـدینگ      گمر
گیـرد و نتیجـه ایـن    دستاوردهاي دیگري توسط سایر تجـار ، دالالن و فروشـندگان صـورت مـی    

استفاده از شهرت یک عالمت، موفقیت تجاري یا دستاوردهاي فنی رقیب و خطر لطمـه زدن بـه   
مفهـوم اسـتفاده بالجهـت از دسـتاوردهاي     . نصـفانه بـودن عمـل رقـابتی اسـت     اعتبار تاجر، غیـر م 

اعمـالی کـه   .  هاي مشترکی با مفاهیم ایجـاد شـبهه و گمـراه کـردن اسـت     دیگران داراي شاخصه
شـود معمـوال حـاکی از اسـتفاده بالجهـت از دسـتاوردهاي       موجب شبهه یا گمراهی مشتریان می

ت یکسان با عالمت رقیب تجاري براي کاال یا خـدمات غیـر   استفاده از عالم.  دیگران نیز هستند
اي از استفاده بالجهت است مانند استفاده یک شرکت تولیدکننـده لـوازم خـانگی از    مشابه نمونه

)WIPO, Geneva,1999 , p. 54(. لوگوي شرکت اپل بر روي کاالهایش

1. Wipo, Model Provisions For Protection intellectual property against unfar
competition, article6
2. Free Riding
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ی تـاجر در بنگـاه   گـاه ایجاد اختالل در بنگاه رقیب تجاري و بی نظمی در بـازار؛ -ه
این امر متوجه شخص یا محل تجاري بوده و به قصد بر هـم  . کندرقیب تجاري اختالل ایجاد می

از . هــاي متعــدد داردگیــرد و شــیوهزدن تعــادل بنگــاه رقیــب و فعالیــت تجــاري او صــورت مــی 
اشـد یـا   بترین آنها  برانگیختن کارمندان تاجر به تـرك کـار  و ایجـاد اخـتالل در بنگـاه مـی      مهم

تــالش تــاجر در کشــاندن کارمنــدان رقیــب تجــاري جهــت دسترســی بــه اســرار تجــاري رقیــب  
کنـد  و گاهی تاجر مزبور در کل بازار اختالل ایجـاد مـی  )Yves SERRA, 1996, p.  28(.باشدمی

دهد بلکه همه تاجرانی که در یک زمینـه مشـابه تجـاري فعالیـت     و تاجر معینی را هدف قرار نمی
بـه عنـوان   اقـدامات ایـن  ، )Antoine PIROVANO, 1998, p. 18(دهـد  هـدف قـرار مـی   دارنـد را  

. شودشمرده مینامشروعرقابت تجاري 

مقایسه رقابت نامشروع با نهادهاي مرتبط-مبحث دوم 
برخی مفاهیم و اصطالحات با مفهوم  رقابت نامشروع مرتبط اند و لیکن در ماهیت و اهـداف  

ر ذیل برخی از این اصطالحات معرفی و با مفهوم  رقابت نامشـروع مقایسـه   د. با آن تفاوت دارند
. شوندمی

رقابت نامشروع و رقابت ممنوع-گفتار اول
ایـن ممنوعیـت  ممکـن    . شـود در رقابت ممنوع، تاجر از یک فعالیت تجاري خاص منـع مـی  
.  است براساس نص قانون یا به دلیل تعهد طرفین به عدم رقابت باشد

رقابت ممنوع به حکم قانون -الف
عبارت از این است که  قیود قانونی، فعالیت تجاري را بر کارمندان و صاحبان کارهـاي آزاد  
منع کند و هرکس با وجود این منع، اقدام به تجارت کند قـانون  را زیـر پاگذاشـته و خـود را در     

)485، 1969محمد حسنی عباس، . (دهدمعرض کیفر آن قانون قرار می
ربط نیاز اسـت در  به عنوان مثال براي تجارت در زمینه دارو،  به مدرك و گواهی مراجع ذي

نتیجه اگر کسی بدون داشتن چنین مدرکی مبادرت به فروش دارو نماید عمل وي گرچه رقابـت  
زیـرا   ) .141، 1989القلیـونی،  . (شـود شود و لیکن رقابت ممنوع محسـوب مـی  نامشروع تلقی نمی

بر عکـس  . باشدالیت به خاطر عدم کسب شرایط الزم  براي  شخص مزبور ممنوع میاین نوع فع
اگر دارو فروش  براي جذب  مشتریان سایر رقباء، داروهاي خـود را بـا قیمـت ارزان بفروشـد یـا      
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اینکه  به منظور فریفتن مشتریان رقیب و جذب آنها، اقداماتی انجام دهدکـه در نهایـت منجـر بـه     
. شودقیب شود، رقابت وي نامشروع قلمداد میکشیدن مشتریان ر

الیحـه اصـالح قسـمتی از قـانون     133در حقوق ایران، مدیران شرکت هاي سهامی وفق مـاده  
بدین ترتیب ممنوعیت آنان از رقابت بـا شـرکت جنبـه    . تجارت، از رقابت با شرکت منع شده اند

. دارد-نه قراردادي–قانونی 

توافق طرفینرقابت ممنوع به استناد-ب
شـود و  ، قراردادي تبعی است که میان رقباي بالفعل و بـالقوه منعقـد مـی   1قرارداد عدم رقابت

شـود تـا بـراي مـدتی متعـارف و در قلمـرو       ن یک طرف در برابر دیگري متعهـد مـی  آبه موجب 
جغرافیایی مشخص که متناسب با حدود منافع متعهدله هستند از انجام فعالیت هـایی کـه متضـمن    

)546، 1388رهبري، (. رقابت با متعهد له باشد خودداري نماید
. کارکرد اصلی این نوع قرارداد، پیش بینی نوعی قید وبند مشروع در امر رقابت است

با توجه به آنچه  گفته شد تفاوت میان  رقابت نامشروع و رقابت ممنـوع بـدین ترتیـب اسـت     
یـا رقابـت تجـاري منـع نشـده  بلکـه از توسـل بـه         که در رقابت نامشروع، تاجر   از اصل فعالیـت  

پـس رقابـت   . اي ممنـوع شـده اسـت   هاي مغـایر بـا قـانون، اخـالق و عـرف حرفـه      وسایل و روش
نامشروع، وصف نامشروع به خود گرفته چون که در آن از وسایل رقابتی نامشروع اسـتفاده شـده   

درنتیجـه  فعالیـت را غیـر قـانونی     وسایلی که استعمال آنها بـر مشـتریان تـاثیر  گـذارده  و    .  است
اما در رقابت ممنوع، آنچه که منع شده، نفس فعالیت تجاري رقابتی است و  این منـع  . گرداندمی

، به وسـایل  -برخالف رقابت نامشروع–پس در رقابت ممنوع .  گیرداز قانون یا توافق نشات می
ت ممنوع است خواه در آن از وسـایل  چون در آن ، نفس رقاب. شوداستفاده شده در آن نگاه نمی

. در واقع مرتکب رقابت ممنوع ، حق رقابت ندارد. قانونی یا  غیر قانونی استفاده شده باشد

حقوق رقابت و حقوق رقابت نامشروع-گفتار دوم 
رقابت در  حکم در گران بهایی است که وظیفه خطیر محافظت از آن در برابر سوء اسـتفاده  

به خودي خود قادر بـه مراقبـت از خـویش    » رقابت«. حقوق رقابت سپرده شده استکنندگان، به
الزم . نیست و باید سازوکاري قانونی به نام حقوق رقابت براي حفظ رقابت در بازار بوجـود آیـد  

بذکر است که ایجاد یا ارتقاي رقابت از قلمروي  حقوق رقابت خارج بـوده   در حیطـه مفهـومی    
1. Clause de non concurrence
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طـور  البتـه ممکـن اسـت اجـراي مقـررات رقابـت بـه       . قـرار دارد »1اسـت رقـابتی   سی«عام تر به نام 
تـوان گفـت وظیفـه و کـارکرد     طور کلـی مـی  به. غیرمستقیم در ترویج و شدت رقابت موثر باشد

اصلی حقوق رقابت محافظت از رقابت و جلوگیري از بروز رفتارهاي ضد رقابتی است در نتیجـه  
. ثر ایجابی، ماهیتی سلبی، منع کننده یا بازدارنده داردمقررات زیر بنایی آن به جاي ا

مجموعـه قواعـد و مقـررات، رویـه قضـایی و      «حقـوق رقابـت   : تـوان گفـت  بر این اساس مـی 
هـا  نظریاتی است که هدف از آنها جلوگیري از اختالل رقابت موثر در بازار و سوء استفاده بنگاه

عتبـار موضـوع نیـز حقـوق رقابـت را      و بـه ا » دباشـ یا گروهـی از آنهـا از قـدرت بـازار خـود مـی      
هـا کـه   اي از قواعد و مقررات دانست که با اعمال یک جانبـه و دو یـا چندجانبـه بنگـاه    مجموعه«

)      46، 1393غفاري فارسانی، (» . مختل به رقابت موثر در بازار هستند به مبارزه بر می خیزد
از حیث هدف مقایسه صورت گیرد نتـایج  2اگر میان حقوق رقابت و حقوق رقابت نامشروع

اسـت اگرچـه منحصـر بـودن     »  رقابـت «اصلی ترین عنصـردر حقـوق رقابـت    . آیدزیر بدست می
اهــداف حقــوق رقابــت بــه آن یــا تفــوق و برتــري اش بــر ســایر اهــداف مــورد پــذیرش همگــان 

بایـد حفـظ   اما هدف اولیـه و اصـلی حقـوق رقابـت را     ) . Khemani, R. shyam,A, 1998,4(نیست
در بـازار،  .  فرآیند رقابت و جلوگیري از وارد آمدن خدشه بر آن یا  محدود نمـودن آن دانسـت  

ها کسب سهم بـازاري، فـروش و مشـتري بیشـتر و در نهایـت سـود فـراوان تـر اسـت          هدف بنگاه
ها براي بدست آوردن سود بیشتر فی نفسه امري مذموم و نامشروع نیست امـا  اگرچه، تالش بنگاه

ین امر، خود به خود براي کل افراد جامعه سودي در بر ندارد؛ حتی اگـر بـه حـال خـویش رهـا      ا
شـوند امـا سیاسـت    حقوق رقابت، قواعد و مقرراتی است که براي ممانعت و برخورد بـا رفتارهـاي ضـد رقـابتی وضـع مـی      .1

نمایـد را  ود اتخـاذ مـی  تري است که کلیه راهکارها و تدابیري که دولت به منظور رفابتی کردن بازارهاي خـ رقابتی مفهوم عام
هـاي دولتـی، مقـررات زدایـی و حـذف      گیرد همانند رفع موانع تجاري از جمله تعرفه ها، خصوصـی سـازي شـرکت   در بر می

بـر ایـن اسـاس، حقـوق رقابـت بخشـی از       . هاي خارجی و مبـارزه بـا رقابـت مکارانـه    یارانه ها و رفتارهاي تبعیض آمیز با بنگاه
دهد به دیگر سخن، سیاست رقابتی مجموعـه تمهیـداتی و اقـدامات دولتـی هسـتند کـه       تشکیل میسیاست رقابتی هر کشور را 

مجموعـه  -الـف : باشـد ها در بازار در بازار و ساختار صنعتی تاثیر گذار و متشکل از دو بخش عمـده مـی  مستقیما بر رفتار بنگاه
حقوق رقابـت  -باشند، نظیر آزادسازي تجاري بمیها که ارتقاء دهنده سطح رقابت در بازارهاي محلی و ملیاي از سیاست

غفـاري  . (آورنـد که شامل قوانین، مقررات و تصمیمات قضایی است که از بروز رفتارهاي ضد رقـابتی ممانعـت بـه عمـل مـی     
)48، 1393فارسانی، 

چراکه موضـوع و  . استمرجح» حقوق مبارزه با رقابت نامشروع«یا»حقوق رقابت مشروع«به نظر می رسد استفاده از عبارت.2
هدف این رشته از علم حقوق، حمایت از رقابت مشروع و رقابت منصفانه از طریـق سـرکوب و محـو رویـه هـا و اعمـال غیـر        

شـود، جنبـه مثبـت یـا     همچنین باید در عنوانی که به کل مجموعه مقررات یک حوزه خاص اطالق می. منصفانه در بازار است
قرارگیرد براي مثال، به مجموعه مقرراتی که موضوع آنها مواد مخدر اسـت، حقـوق مـواد    هدف غایی آن مجموعه مورد نظر

law«بکار می رود ضمن آن که در نوشته هاي حقوق خارجی عبارت»حقوق مبارزه با مواد مخدر«شود بلکهمخدر گفته نمی
against unfair competition «نیز کامال رایج است .



50
1394تابستان، یازدهمم، شماره صلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال سوف

هر چند رقابـت  . تواند منافع عموم را ببلعدشود، بالقوه مستعد تبدیل شدن به هیوالیی است که می
ارزش ها در تحقق اهدافشان کمک نماید، اما  نزد آنـان طبعـاً   تواند با افزایش کارایی به بنگاهمی

هـاي هنگفـت و بـاد آورده فـرض     کشـی و سـود  از آن جـا کـه گـاهی مـزاحم بهـره     . ذاتی نـدارد 
ها تاب ایستادگی ندارد، به سادگی شود، مورد غضب  واقع شده و چون در برابر قدرت بنگاهمی

حقـوق رقابـت پدیـد    . شـود در اینجا که نقش کلیدي حقـوق رقابـت نمایـان مـی    . از بین می رود
ها، آنان را به پذیرش ارزش ذاتی رقابت الزام کند یعنـی اینکـه  در   ا تغییر نگرش بنگاهآید تا بمی

.  کنار کسب سود بیشتر، افزایش ظرفیت رقابتی خود نیز یکی از دغدغه هاي آنها به حسـاب آیـد  
)130، 1390صادقی مقدم، غفاري فارسانی، ( 

بلکـه  منـع  و   . حفـظ آن نیسـت  اما موضوع و هدف اولیه حقوق رقابت نامشـروع ، رقابـت و  
اي کـه ممکـن اسـت در بـازار آزاد و بـه هنگـام       مبارزه با رویه هاي تجاري ناعادالنـه یـا متقلبانـه   

هاي مطرح در مقررات حقوق رقابت ها رخ دهند، از این رو، بطالن ممنوعیترقابت کردن بنگاه
س، در برخـی از کشـورها نظیـر    بـر همـین اسـا   . نامشروع به لحاظ متقلبانه یا ناروا بودن آن اسـت 

پـس غیـر   .  شـود فرانسه با همان اصول و قواعد کلی منـدرج در قـانون مـدنی بـا آنهـا مقابلـه مـی       
منصفانه بودن یا متقلبانـه بـودن ویژگـی اصـلی اعمـال ممنـوع شـده در حقـوق رقابـت نامشـروع           

نـین، ممانعـت بـه عمـل     هاي تجـاري ناعادالنـه و همچ  البته، اثر ثانویۀ ممنوع کردن رویه. باشدمی
هاي موفق یقینـاً بـه کیفیـت    هاي فرصت طلب جهت سوء استفاده از دسترنج بنگاهآوردن از بنگاه

در نامشـروع حقـوق رقابـت  .  و رشد رقابت و کارکرد مطلوب آن کمک شـایانی خواهـد نمـود   
ر تجـار بـه   بـ هـاي نـوین حقـوقی عـالوه    ریزي شد اما امـروزه نظـام  ابتدا براي حمایت از تجار پایه

. کنندگان و حفظ منافع عموم جامعه نیز توجه دارندحمایت از مصرف
هـا در  حمایـت ازبنگـاه  - 1: تـوان بـه سـه دسـته تقسـیم نمـود      اهداف حقوق رقابت نامشروع را می

هاي ناروا که ممکن است در بازار آزاد رخ داده و ضمن صدمه بـه رقابـت   هاي ناشی از رویهبرابر زیان
هاي مختلـف منتهـی   بازار از یک سو، به زیان آنها و از سوي دیگر، داراشدن ناعادالنه بنگاهو کارکرد 

حفـظ  - 3. هـاي متقلبانـه و خدعـه آمیـز    در برابـر رویـه  ) مصرف کنندگان(حمایت از عموم - 2. شوند
، اسـپانیا بیـان شـده اسـت    1991سوئیس و 1986بطور کلی همانطور که در قانون .  امنیت به نفع عموم

)Wipo, Geneva, 1999, 2-23(. هدف از حقوق رقابت نامشروع تامین عدالت به نفع همگان است
در راه بـردن  » تـالش سـازنده  «حقـوق رقابـت نامشـروع مشـوق     : بنا به مراتب فوق باید گفت

تالش سازنده یعنی تالش هر شخص در بـه دسـت   . کندرقابت است و با تالش مخرب مقابله می
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اي کـه بـر توانـایی، خالقیـت،     اري تنهـا از رهگـذر وسـایل و طـرق شـرافتمندانه     آوردن منافع تج
رعایــت حقــوق مالکیــت فکــري رقیبــان یکــی از همــین . مهــارت و ســرمایۀ خــود او اتکــا دارنــد

هـاي فرصـت طلـب    ها جهت منصفانه کردن محیط بازار و جلوگیري از فعالیت بنگـاه محدودیت
,Andrew Terry. ( نقض آن، به رقابت نامشروع می انجامـد اي است که براي دارا شدن ناعادالنه

1988,296(
بنابراین، حقوق رقابت نامشروع با ممنـوع کـردن رفتارهـایی کـه بـر خـالف عـرف و عـادت         

باشند، سعی در حمایـت از رعایـت عـدالت و انصـاف در     تجارت شرافتمندانه یا اخالق حسنه می
,Alexander Thunken, 2002(. محیط بـازار آزاد دارد  بـه همـین دلیـل برخـی نویسـندگان      )910

کند در حالی کـه حقـوق رقابـت    دفاع می1»شرافت رقابت«معتقدند که حقوق رقابت نامشروع از
)Gerhard Schricher, 1995, 194. (از آزادي آن

هـا از  حقـوق رقابـت بـه دنبـال حفـظ رقابـت و بازداشـتن بنگـاه        : توان گفـت بدین ترتیب می
هـا بـا یکـدیگر و    اما حقوق رقابت نامشـروع بـا چگـونگی رقابـت بنگـاه     . ن آن استمحدود کرد

اینکه با چه روشهایی قصد برنده شدن را دارند سروکار دارد؛ بدین ترتیـب کـه رقبـاء را مکلـف     
کند که براي بردن بازي به تقلب متوسل نشده و تنها با اسـتفاده از رویـه و رفتارهـاي تجـاري     می

وظیفه حقوق رقابت نامشروع به جـاي  . نصفانه به دنبال پیشی گرفتن از رقباء باشندشرافتمندانه و م
عمــده اعمــال و . ه یکــدیگر اســتهــاي ناعادالنــنفــس رقابــت، حمایــت از رقبــاء در برابــر رویــه

شوند فی نفسـه موجـب کـم یـا محـدود شـدن       هایی که بر خالف رقابت نامشروع تصور میرویه
در برخی نیز ممکن است به شدت رقابت و تمرکـز زدایـی از بـازار    شوند یا بالعکس،رقابت نمی
براي مثال، اگر بنگاه تازه واردي به جعل کردن عالمـت بنگـاه معـروف و قدرتمنـد     . منجر شوند

رقیب خود بپردازد و بتواند با فروش محصوالت جعلـی بخشـی از سـهم بـازاري آن بنگـاه را بـه       
تمرکز بازار کاسته شده اسـت رقابـت بـین دو بنگـاه نیـز      بر آن که از خود اختصاص دهد، عالوه

شـود متقلبانـه بـودن و سـوء     با این همه آنچه باعث ممنوع شدن چنـین عملـی مـی   . شدت می یابد
. استفاده ازدسترنج دیگري است

هـاي  قوانین مربوط بـه منـع رقابـت نامشـروع و قـوانین مربـوط بـه منـع رویـه         ناگفته نماند که 
هـدف هـر دو تضـمین    .  مـرتبط و مکمـل هـم هسـتند    ) تراستقوانین آنتی(محدودکننده تجاري

حقوق رقابت براي بهـره بـرداري کارآمـدتر از    با این تفاوت که .رقابت سالم در بازار آزاد است

1. Honesty of competition
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هـاي تجـارت و   اقتصاد بازار، به دنبال حفاظت از آزادي رقابت  بوسیله کنار گذاشتن محدودیت
که هدف از وضع قوانین مربوط بـه منـع رقابـت    درحالیادي است سوء استفاده قدرت هاي اقتص

نامشروع تضمین انصاف و عدالت در رقابـت اسـت کـه بـا وادار سـاختن کلیـه بـازیگران عرصـه         
. شوداقتصاد به عمل طبق قوانین یکسان انجام می

حقوق رقابت نامشروع و حقوق مالکیت صنعتی-گفتار سوم
امروز دیگـر  . هاي مورد استفاده در تجارت و بازرگانی استتمالکیت صنعتی ناظر به خالقی

هاي عینی محدود دانست بلکه انسان در حـوزه تفکـر خـود نیـز  بـه      توان مالکیت را به حوزهنمی
ــد     ــت کن ــد کــه آن را حمای ــی خواه ــانون م ــه و از ق ــت دســت یافت ــور ســازمان. مالکی ــا و ظه ه

. لبات استهاي متعدد بین المللی حاصل این مطاکنوانسیون
شـود ،  تاجر محسوب می1امروز خالقیت مورد استعمال در تجارت ، نه تنها جزء مایه تجاري

بلکه  یک عامل کلیدي براي رقابت در بازارهاي رقابتی اسـت و بسـیاري از تجـار، بـا توسـل بـه       
و هزینـه  شیوه هاي فریبکارانه و متقلبانه به استفاده از  مایه تجاري  که سایر تجار با صـرف وقـت  

بسیار کسب کرده اند، می پردازند و در فقدان یک نظام حقوقی کارآمد، مقلدان بدون پرداخت 
. توانند از آن منفعت اقتصادي به دست آورندهزینه مناسب به صاحبان آن، می

طـور کلـی، حقـوق منـع رقابـت      توان تحت عنوان مسئولیت مدنی بهاز  اموال فکري تاجر می
قبل از شناسایی حقـوق رقابـت نامشـروع و    . ویژه مالکیت فکري حمایت کرد نامشروع و حقوق 

حقوق ویژه مالکیت فکري، عموماً از قواعد کلی مسئولیت مدنی جهت حمایت از تجار اسـتفاده  
در حقوق کامن ال، قبل از پیدایش حقوق مالکیت فکري از عالئم تجاري ثبت شده  بـه  . می شد

شـبه جـرم مـذکور    . شدحمایت می)  passing off(عالمت مجعول وسیله شبه جرم فروش کاال با 
از عناوین خاص مسئولیت مدنی بوده و از عنوان فریب در حقـوق کـامن ال نشـات گرفتـه اسـت      

همـراه بـا انقـالب صـنعتی، تجـار شـروع بـه الصـاق         . گـردد بر مـی 1580پیشینه این مساله به سال 
منظور نشان دادن مبدا آنها، نمودند شبه جرم مـذکور  ها و نشانه ها بر روي کاالهایشان بهعالمت

دانان در این تعاریف بر یک امر اتفـاق نظـر   حقوق. دانان  براي  مایه تجاري شده استهاي متعددي از جانب حقوقتعریف.1
تعریـف آنهـا از مایـه تجـاري بـه ایـن شـکل        .  باشـد اي از عناصر مادي و معنـوي مـی  دارند و آن اینکه  مایه  تجاري مجموعه

موال و دارائی هاي منقول است  که براي یک نوع تجارت اختصاص داده شـده و ایـن   مایه تجاري مجموعه اي از ا« : باشدمی
عنصر مادي همچون کاالها و وسایل و آالت بکار برده شده در بنگاه تجـاري و عنصـر   : باشدمجموعه شامل دو نوع عنصر می

هـاي تجـاري   ن،  اسم تجاري و عالمـت باشد همچون برقراري ارتباط با مشتریاتر از اولی است، عنصر معنوي میدیگر که مهم
)358. ، 1970الخولی،امینأکثم( ». . . . . و 
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با توجه بـه قواعـد سـختیگرانه مسـئولیت     . ها اهمیت زیادي پیدا کردجهت حمایت از آن عالمت
مدنی در خصوص اثبات تقصـیر، ورود ضـرر و رابطـه سـببیت، کـم کـم رویـه قضـایی و قـانون          

ت بهتـر و کارامـد تـر از آن    گذاران کشورهاي مختلف رو به وضع قواعدي خاص جهـت حمایـ  
در رویـه قضـایی ایـن    1850طوري که در فرانسه مفهوم رقابـت غیـر منصـفانه در سـال     نمودند به

اولـین قـانون منـع رقابـت غیـر منصـفانه وضـع شـد         1909و در آلمان در سـال . کشور ظهور کرد
)Wipo,Geneva,1999 ,15( .     مایـت از  در این قواعد آنچه مورد حمایـت قـرار گرفـت نـه فقـط ح

. تاجر بود بلکه حمایت از مصرف کننده و عموم جامعه نیز مورد نظر قانون گذاران قـرار گرفـت  
در ادامــه توســعه اقتصــادي کشــورها و پررنــگ شــدن نقــش تجــارت، ســعی در ایجــاد قــوانین    

. کارآمدتر نمودند و قوانین مالکیت فکري وضع شد

نقش حقوق خصوصی در حمایت از مالکیت صنعتی-الف
در نظام اقتصاد سرمایه داري، حقوق برتر حقوق خصوصی است؛ چراکه به طـرفین حـداکثر   

در چنـین نظـام اقتصـادي پیشـنهاد     . کنـد آزادي براي اعمال نظرات و خواسـته هایشـان اعطـا مـی    
چون حقوق خصوصی خـود قـادر بـه ایجـاد  نظـم در      . شود که بهتر است دولت دخالت نکندمی

توان انکار کرد کـه  حتـی در چنـین نظـام اقتصـادي گـاه       در عین حال نمی.باشدروابط  افراد می
به عنوان مثـال حقـوقی ماننـد حقـوق     . شوداقتصاد بازار آزاد و حقوق خصوصی دچار مشکل می

بـراي حمایـت از حقـوق    . آیـد مالکیت صنعتی از کاستی هـاي حقـوق خصوصـی بـه شـمار مـی      
در واقـع  . ري، مشکالت و کاستی هایی وجود داردمالکیت صنعتی، از طریق استفاده از ضمان قه

وقتی حقوق ویژه اي مانند مالکیت صنعتی وجـود نـدارد، ایـن امکـان وجـود دارد کـه از ضـمان        
از آن جـا کـه   . قهري استفاده شود ولی استفاده از ضمان قهري دشواري هاي خاص خود را دارد

براي حمایـت از صـاحبان آنهـا چـاره     اموال فکري  به راحتی قابل دسترسی براي دیگران هستند 
. یعنی گذر از مالکیت عادي به مالکیت استثنایی. اي جز باال بردن وسایل دفاعی وجود ندارد

حقوق ویژه مالکیت صنعتی-ب
دولت ها  همواره می کوشند که تاحد امکان از دخالت در بازار خودداري کنند، لـیکن گـاه   

که دخالـت دولـت هـا را بـه منظـور تخصـیص بهتـر منـابع و         شودبازار با کاستی هایی مواجه می
یکـی از  . دهـد در چنین وضـعیتی شکسـت بـازار رخ مـی    . کندتوزیع عادالنه تر ثروت الزامی می

در حوزه  مالکیـت فکـري و کاسـتی    .مصادیق بارز شکست  بازار در حوزة مالکیت صنعتی است
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هر چند کاستی بازار در تمایز کاالهـا  .باشدبازار، بیشترین توجه به بحث ابداعات و اختراعات می
و خدمات فکري باعث ایجاد عالمت تجاري شده اسـت ولـی اهمیـت ابـداعات بـه خـاطر تـاثیر        

یکـی از عوامـل مهمـی کـه     .عمیق آن بر روي اقتصاد جوامع بیشتر مورد توجه قرار گرفتـه اسـت  
م خاصی را براي آنهـا مـی   کاستی بازار را در خصوص ابداعات مالکیت فکري در پی دارد و نظا

طلبد ، این است که دانش داراي این ویژگی است که علی رغم مورد اسـتفاده قـرار گـرفتن، در    
شود و اینکه پس از کشف اصوالً توسط هر فردي، بـه دفعـات و بـه    جریان استفاده، مصرف نمی
)42، 1386عباسی، .( باشدهر درجه اي قابل استفاده می

تواننـد مـورد حمایـت قـرار     کنند که همواره نمیدانش جدید را خلق میهاي ابداعی، فعالیت
به عنوان مثال اگر از طریق حق اختراع نتوانند حمایت شـوند شـرکت هـا، ابـداعات را بـه      . گیرند

صرفه نمی بینند، به دلیل اینکه مالکیت فکري قابلیت انحصار را به خـودي خـود نـدارد و دشـوار     
تواند در یـک زمـان   خالقیت فکري می. اده ایده ها و علوم باز داشتاست که دیگران را از استف

توسط اشخاص متعددي مورد استفاده قرار گیرد و هزینه آن براي مقلدان پایین تـر از فـرد ایجـاد    
چراکه مالکیت فکري قابل رقابت نیست و به راحتـی توسـط   . شودکننده مالکیت فکري تمام می

آیـد و در مـورد کـاالي    در مـی 1و به عنـوان یـک کـاالي عمـومی    باشد دیگران قابل استفاده می
عمومی نظر به عرضه راحت و زیاد این مساله پذیرفته شده است که قیمت به شدت کـاهش مـی   

آیـد در حـالی کـه    یابد و در نتیجه مالکیـت فکـري بـه عنـوان یـک محصـول کـم ارزش در مـی        
. ه استصاحب آن، زحمات زیاد و هزینه هاي زیادي را متقبل شد

در واقع مالکیت فکري قابلیت انحصار به خودي خود ندارد و دشوار است کـه دیگـران را از   
بنابراین تا زمانی کـه حمایـت وجـود نداشـته باشـد و انحصـاري نداشـته        . استفاده از آن بازداشت

باشد شرکت ها عالقه اي به سرمایه گذاري نخواهند داشت چراکه می ترسـند محصـوالت آنهـا    
یق شرکت هـاي دیگـر مـورد بهـره بـرداري قـرار گیـرد و در نتیجـه خـود آنهـا بـه سـودي             از طر

)  5-7، 1386یوسفی، . (دسترسی پیدا نکنند
حقوق مالکیت صنعتی با ایجاد انحصار براي صاحب آن او را در بهـره بـرداري از زحمـاتش    

قبت تولیدکننـده اش  تواند در بازار مورد مراچراکه خود آن محصول فکري نمی. رساندیاري می
غیـر رقـابتی بـودن بـه ایـن معنـی       . یر قابل استثناء اسـت ی است که غیر رقابتی و غییک کاالي عمومی کاالعلم اقتصاددر.1

ــرف      ــراي مص ــاال ب ــی ک ــر، دسترس ــک نف ــط ی ــاال توس ــرف آن ک ــه مص ــت ک ــی  تاس ــاهش نم ــران را ک ــط دیگ ــدوس ده
(https://fa.wikipedia.org/wik iباشند چراکه در مصرف آنها امکان رقابت وجـود  کاالهاي عمومی رقابت پذیر نمی

کان بهره مندي بی شمار مصرف کننده از منافع آنها وجود دارد بدون آنکه مزاحمتـی بـراي مصـرف    به محض تولید، ام.ندارد
.سایرین به وجود آید
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باشـد بنـابراین اقتصـاد بـازار بایـد مالکیـت فکـري را در        قرار بگیرد و در حقیقت غیر رقابتی مـی 
، بـه دلیـل   ) F. Abbott, 2005, 39(خودش بپذیرد تا موجب رشـد و گسـترش منـافع جامعـه شـود     

اینکه در غیاب حقوق مالکیت فکري، امـوال فکـري بـه عنـوان یـک کـاالي عمـومی محسـوب         
شوند به راحتی توسط دیگران مورد تقلید قرار می گیرنـد و انگیـزه را در سـرمایه گـذاري در     می

. دهد در حالی که جامعه بشري سخت به ابداعات نیاز مند اسـت جهت ایجاد ابداعات کاهش می
بنابراین با اعطاي پاداش به مبدع و ایجاد انحصار، سعی بر آن است که کاستی هاي بازار بـه نفـع   

تـوان گفـت کـه در ایجـاد و قلمـروي      بر این اسـاس مـی  . برطرف شود-بر نفع فردعالوه-معه جا
حقـوق مالکیـت فکـري داراي ویژگـی خاصـی      . تـاثیر دارد )نفع جامعه(حقوق مالکیت نفع طلبی

. یکـی از ایـن ویژگـی هـا، نفـع طلبـی اسـت       . کندمتمایز می1است که آن را از حقوق خصوصی
وق مالکیت فکري سهم عمده اي در پذیرش سیستم خاصـی بـه عنـوان    درواقع نفع گرایی در حق

دهـد تـا منـافع    دولت امتیاز ویژه اي بـه صـاحب مالکیـت فـردي مـی     . مالکیت فکري داشته است
. اجتماعی تامین گردد

دولت ها با اعطاي امتیاز خاص به صاحبان مالکیت فکري هم به نفع آنها و هم به نفـع جامعـه   
. دارندقدم بر می

حمایت از طریق حقوق رقابت نامشروع-ج
در دو قرن گذشته، اجراي تئوري تجارت آزاد و تنوع فعالیت هاي اقتصادي باعث گسـترش  

به تبعِ گسترش رقابت آزادانـه دامنـه رقابـت نامشـروع نیـز      . رقابت در حوزه هاي مختلف گردید
تفاده از حسـن شـهرت و اعتبـاري    گسترده تر شد و بسیاري از تجار به شیوه هاي فریبکارانه به اس

طـوري کـه   بـه . که سایر تجار بوسیله صرف وقت و هزینه بسـیار کسـب کـرده بودنـد، پرداختنـد     
قانونگذاران کشورهاي مختلف و حتـی جامعـه بـین المللـی را بـر آن داشـتند تـا مقرراتـی بـراي          

حوزه هاي تجاري کـه  در این میان یکی از. حمایت از تجار در برابر رقابت نامشروع مقرر نمایند
در سابق در ایجاد قواعد و مقررات حقوقی،تنها  بحث عدالت بین فردي و ایجاد نظـم مطـرح بـوده اسـت ولـی امـروزه در       .1

ند که در این حوزه باید نفع گرایانه عمل کرد یعنـی حقـوق قراردادهـا    حوزه خصوصی در کشورهایی مانند آمریکا عقیده دار
و ضمان قهري نباید منفک از شرایط اقتصادي و سیاسی در نظر گرفته شود و باید قواعـد عمـومی قراردادهـا را دسـت کـاري      

آن مخـالف هسـتند هـر    کرد تا به یک نفع اقتصادي دست یافت نظریه اي که فقهاء به علت اعتقاد به حقـوق فطـري شـدید بـا     
شـود و اهـداف سیاسـی و    چند درست است امروزه در حقوق خصوصی و ضمان قهري نیز تنها به عـدالت و نظـم توجـه نمـی    

اقتصادي نیز در آن دخیل است ولی هنوز جنبه هاي عدالت طلبی و نظـم در آنهـال زیـاد اسـت لـیکن نفـع گرایـی در حقـوق         
تم خـاص بـه عنـوان مالکیـت فکـري داشـته اسـت در حـالی کـه در حقـوق           مالکیت فکري سـهم عمـده اي در پـذیرش سیسـ    

.  خصوصی اصال چنین چیزي مطرح نیست
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اگر چه بـر اسـاس حـق انحصـاري     . در قرن اخیر به سرعت رشد یافت، حوزه مالکیت فکري بود
شـود امـا ایـن حمایـت     کسب شده توسط مالک یـک حـق فکـري، از دسـتاورد او حمایـت مـی      

بـراي بدسـت آوردن   1در حالی که یک عالمت تجـاري . محدود به شرایط و زمان خاصی است
نیاز  به صرف زمان و هزینه بسیار دارد، استفاده از اعتبار یـک عالمـت داراي   حسن شهرت خود 
گـردد،  بر اینکه  باعـث بـه دسـت آوردن سـودي نامشـروع بـراي رقیـب مـی        حسن شهرت عالوه

از سـوي  . کندمعموال به دلیل کیفیت پائین آن به عالمت اصلی صدمات جبران ناپذیري وارد می
ز اختراعـات، طرحهـاي صـنعتی، عالمتهـاي تجـاري ، نـام هـاي        دیگر قـوانین مالکیـت صـنعتی ا   

کند لیکن حمایت ایـن قـوانین بواسـطه رعایـت     تجاري، نشانه هاي جغرافیایی و غیره حمایت می
حقوق صاحبان آنهاست و این قوانین در ایجاد رقابت منصفانه در بازار ناکافی و نـاقص هسـتند و   

یت صنعتی، تنها بواسطه رعایت حقوق صاحبان آن این در حالی است که حمایت از حقوق مالک
تواند به منظور حمایت از مصـرف کننـده و در سـطح وسـیعتر بـه خـاطر عمـوم و         نیست بلکه می

در واقع نه تنها باید از صاحبان حقـوق مالکیـت فکـري در    . تضمین رقابت منصفانه در بازار باشد
ز آن حمایت شود و این حمایـت بواسـطه قـوانین    مقابل استفاده غیر قانونی و بهره برداري ناروا  ا

شود بلکه نظر به اینکه  این بهره برداري نـاروا و اسـتفاده غیـر قـانونی     مالکیت فکري تضمیین می
دهـد فلـذا از مصـرف کننـدگان هـم بایـد       عموم را در رابطه با منشاء تجاري محصول فریـب مـی  

ناکافی و ناقص است و حمایـت از  حمایت کرد و حقوق مالکیت فکري در تضمین این حمایت 
) Wipo, Geneva, 1999, 12(.  مالکیت فکري از این حیث مربوط به قوانین رقابت نامشروع است

فلذا تنهاطریق تضمین انصاف در بازار  حمایت از حقوق مالکیت فکري نیست  بلکه این حقـوق  
طـور مسـتقیم   و بـه رقابت نامشروع است که بـا تکمیـل قـوانین مالکیـت فکـري وارد عمـل شـده       

بر این اساس مقررات حمایت در برابر رقابت نامشروع بایسـتی لزومـا   .  کندانصاف را تضمین می
به سایر قوانین مالکیت صنعتی منضم شود تا ضمانتی اعطـاء کنـد کـه هیچیـک از قـوانین اعطـاء       

در خصوص حمایت از عالیم تجاري بر اساس حقوق ویژه مالکیت فکري باید گفت این حقوق بر اساس ثبت عالمت .1
قـانون ثبـت   40مـاده »د«ر اسـاس بنـد  باشـند در ایـران بـ   شـود و محـدود بـه مـدت زمـانی خـاص مـی       در کشورها اعطاء می

اختراعات، طرح هاي صنعتی و عالیم تجاري، مدت اعتبارثبت عالمت ده سال است که براي دوره هـاي متـوالی ده سـاله    
مکرر کنوانسیون پاریس براي حمایت از مالکیت صنعتی، کشورهاي عضو را متعهد کـرده اسـت   6ماده . قابل تمدید است

بر موافقتنامه تریپس عالوه. لو اینکه  به ثبت نرسیده باشد در مقابل عالئم تجاري حمایت کننداز عالمت تجاري مشهور و 
مکرر کنوانسیون پاریس را در مورد عالئم تجاري نیز قابل تسري دانسـته، دامنـه حمـایتی از عالمـت تجـاري      6اینکه  ماده

در حقـوق انگلـیس و   . یـا خـدمات مشـابه نباشـند    مشهور را گسترش داده و آن را شامل فرضی نیز دانسته است که کاالها
ایـران نیـز قانونگـذار در    1386در قانون مصـوب  . فرانسه نیز براي صاحبان عالمت تجاري مشهور این حق را قائل شده اند

. به این موضوع پرداخته است32ماده
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)Ibid, 13. ( نکرده اند
ده توسط مالک یک حق فکـري، از  بر اینکه  بر اساس حق انحصاري کسب شبنابراین عالوه

تواند دعواي حمایت از حق اقامـه نمایـد، قـانون    شود که بر اساس آن میدستاورد او حمایت می
به صاحب مالکیت صنعتی حق دیگري بخشیده است و آن اینکه چنانچه رقیب تجاري بـا توسـل   

کنـد صـاحب حـق    هـاي غیرقـانونی  از حسـن شـهرت او سـوء اسـتفاده       به وسایل متقلبانه و روش
نظر بـه تعـدد و کثـرت اشـکال مختلـف تقصـیر در       . تواند دعواي رقابت نامشروع طرح نمایدمی

توان به استناد آن دعواي رقابت نامشروع طرح نمـود بـه مراتـب    رقابت نامشروع، مواردي که می
همچنـین  .  توان در قالب دعوي خاص حمایت از حـق اقـدام نمـود   بیشتر از مواردي است که می

شـود تـا از   جهت اقدام در قالب دعوي اخیر، شروط موضوعی و شکلی زیادي در نظر گرفته مـی 
. حمایت قانونی برخوردار شود

درصـورتی کـه دعـواي    . دعواي حمایت از حق، حمایتی خـاص بـه صـاحب آن مـی بخشـد     
ایـن  ).  L. Julliot De la Morandiere, 1959, 319(دهـد،  رقابت نامشروع حمایت عـام بـه آن مـی   

:شودموضوع در دو حالت زیر بهتر نشان داده می
حقـوق رقابـت   . جایی که خال یا نقص در قانون حمایـت مالکیـت صـنعتی یافـت شـود     - 1

هـا و عالیـم تجـاري ثبـت نشـده      نامشروع در مواقعی که حقوق مالکیت صـنعتی از حـق اختـراع   
فضـاي بـازار رقابـت،    در . کند، به عنوان مکملی براي ایـن حقـوق بـه کـار مـی رود     حمایت نمی
معمـوالً برخـی از   . تواند تنها از طریق حمایت از حقوق مالکیت صنعتی تضمین شـود انصاف نمی

اعمال غیر منصفانه مثل گمراه کردن عموم و نقض اسـرار تجـاري تحـت شـمول قـوانین خـاص       
الکیـت  بنـابراین قـوانین رقابـت نامشـروع لزومـاً بایـد قـوانین م       . مالکیت صنعتی قرار نمـی گیرنـد  

صنعتی یا قوانین دیگر را تکمیـل کنـد  و یـا اینکـه  خـود مسـتقیماً وارد عمـل شـده و یـک نـوع           
مکـرر  10ماده3مثل مورد دوم بند .  اندحمایتی اعطاء نمایند که آن قوانین قادر به تامین آن نبوده

و . هنـد دکنوانسیون پاریس راجع به اظهارات خالف واقع که کارکرد مکمل بودن را انجام نمـی 
. گیرداین بدین سبب است که مفهوم رقابت نامشروع اقدامات بسیار متنوعی را در بر می

گیـرد مگـر اینکـه بـه     قانون مالکیت صنعتی شـکل جزایـی داشـته و مـورد اسـتناد قـرار نمـی       - 2
در صـورتی کـه احکـام دعـواي رقابـت نامشـروع بـه        . عالمت تجاري تجاوز شود یا از آن تقلید شـود 

. یعنی قوانین مزبور بیشتر جنبه پیشگیري دارند. رنده بوده  و  منتظر وقوع تجاوز نیستندشکل پیش گی
:شوداختالف این دو نوع دعوي در نکات اساسی زیر نمایان می
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در حالی که حقوق مالکیت صنعتی بر اساس تقاضـا از اداره مالکیـت   : از نظر مبناي قانونی
کنـد،  این اداره حقوق انحصاري را بـا توجـه بـه موضـوع مربوطـه اعطـا مـی       صنعتی اعطا  شده و

حمایت در برابر رقابت نامشروع بـر مبنـاي اعطـاي چنـین حقـی نیسـت بلکـه بـر مبنـاي ضـمانت           
اجراهایی است که هر دولت در مقررات ملی براي اعمالی که مخـالف اعمـال تجـاري صـادقانه     

. گیرداست، در نظر می
گیرد که تاجر در رقابت خود به وسایل ي رقابت نامشروع در صورتی شکل میبنابراین دعوا

هـاي قـانونی و منـزه در رقابـت     نامشروع متوسل شود در حالی کـه وي ملتـزم بـوده کـه از روش    
امـا دعـواي حمایـت از حـق مالکیـت      . فلذا اساس این دعـوا مسـئولیت مـدنی اسـت    .  تبعیت کند

گیـرد و  ی کـه قـانون آن را بـه رسـمیت شـناخته شـکل مـی       صنعتی و تجاري هنگام تجاوز بر حق
.اساس آن قوانین خاص مربوط به  ملکیت صنعتی است

بر رقابت نامشروع یک دعواي مدنی خـاص اسـت و   دعواي مبتنی: از نظر ماهیت حقوقی دعوا
تواند از جانب هر شخصـی این دعوي می. شرط آن وجود تقصیر، ضرر و برقراري رابطه سببیت است

درحالی که دعواي حمایـت از مالکیـت صـنعتی یـک     . که از رقابت نامشروع متضرر شده شکل گیرد
) شـروط موضـوعی و شـکلی    (دعواي جزائی است و شرط آن وجـود شـروط و عناصـرحمایت حـق     

این دعـوي همچنـین تنهـا از    . مثال باید به عالمت تجاري تجاوز شده یا از آن تقلید شده باشد.  باشدمی
. تواند  علیه شخص متعدي  اقامه گرددمی- و نه هر شخصی–حب حق طرف صا
در فرانســه دعــوي رقابــت نامشــروع در دادگــاه تجــاري اقامــه  : از جهــت احکــام دعــوي

گردد، چراکـه رقابـت نامشـروع در زمینـه تجـارت و بـه مناسـبت فعالیـت تجـاري بـین تجـار            می
مطــرح ) مــدنی(یـا دادگــاه تجــاري گیــرد، لــیکن دعـواي تقلیــد در دادگــاه جزایــی صـورت مــی 

).Mermillord, 1954, 12(مدعی در انتخاب نوع دادگاه مختار است .  گرددمی

حمایت همزمان-د
حقوق ویژه مالکیت صـنعتی و نیـز حقـوق رقابـت     (به نظر می رسد از مالکیت صنعتی به دو روش 

در تجارت و صنعت کـه شـرایط   هاي مورد استفاده توان حمایت کرد، در مورد خالقیتمی) نامشروع
حمایتی بر اساس حقوق ویژه را ندارند، مثالً به دلیل عدم انجـام تشـریفات الزم مثـل تشـریفات ثبـت،      

تـوان  ، صرفاً از طریق حقوق رقابـت نامشـروع، مـی   اندحق انحصاري مالکیت صنعتی را بدست نیاورده
سـب کـرده اسـت مـثالً عالمـت      را ک1حمایت نمود و در مواقعی کـه تـاجر حـق انحصـاري مالکیـت     

با ثبت  آن حق انحصاري نسـبت  بموجب حقوق مالکیت صنعتی مالکین عالمت تجاري و اسم تجاري و سایر اموال فکري.1
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تجاري را ثبت کرده است، توانایی بهـره بـرداري از هـر دو حمایـت را داشـته و از دو جهـت، ادعـاي        
بر اساس حقوق فرانسـه شـخص   .  گیردو دعواي رقابت نامشروع مورد حمایت قرار می1جعل عالمت

عالمـت، از عالمـت حمایـت    اقامـه دعـواي جعـل    . تواند یکی از دو دعـوا یـا هـر دو را اقامـه کنـد     می
چون تاجرِ رقیب حق انحصاري نسبت به عالمـت دارد امـا دعـواي رقابـت نامشـروع از سـایر       . کندمی

مـثالً  .  کنـد عوامل مشخص یک بنگاه که تحت حمایت یک حق انحصاري قرار ندارد، حمایـت مـی  
د، اگرشــرکت رقیــب از یــک نــوع نوشــیدنی کــه توســط شــرکت الــف در معــرض فــروش قــرار دار

هـاي فرانسـه در ایـن مـورد جعـل      نوشیدنی مشابهی با همان شکل به فروش رسـاند، بـه عقیـده دادگـاه    
هـاي ثبـت شـده    چون برچسب روي شیشـه اگرچـه  عینـاً شـبیه برچسـب     . عالمت صورت گرفته است

بـر آن،  عـالوه . انـد باشند ولی روي هم رفته  موجب گمراهی مصـرف کننـده شـده   عنوان عالمت نمی
و . به این موضوع نیز توجه کرد که نوشیدنی داراي همان رنگ نوشـیدنی خواهـان بـوده اسـت    دادگاه 

دادگـاه تجدیـدنظر اینطـور    . لذا همزمان  راي به جعـل عالمـت و ارتکـاب رقابـت نامشـروع داده شـد      
تصمیم گرفت که جاعل خواسته، خود را در موقعیت تـاجر اول قـرار دهـد و از سـرمایه گـذارهاي او      

بـه همـین جهـت قصـد اسـتفاده از شـهرت طـرف مطـرح         . کرده و شهرت او را تصاحب کنـد استفاده 
اي نیست که در قانون آمده باشد بلکه بر اساس قواعد مسئولیت مـدنی رویـه قضـایی    این قاعده.  است

هانوراستار که اقدام به فروش آرد با نـام تیـرز و بـا عالمتـی     2. اندفرانسه چنین تصمیماتی را اتخاذ کرده
در ایـاالت متحـده    3ايدر پرونـده . همانند عالمت خواهان، در قسمت دیگر ایاالت متحده، نموده بود

دادگـاه راي داد کـه   . به خاطر نقض عالمـت تجـاري و رقابـت نامشـروع مـورد تعقیـب قـرار گرفـت        
عالمت تجاري صرفاً از نظر شهرت مورد تهدید قرار گرفته اسـت نـه بـه عنـوان نقـض حـق مالکیـت،        

4. گیردکه عالمت تجاري در همان منطقه ایالت مورد حمایت قرار میچرا

طور مثال با ثبت عالمت تجـاري مالـک آن، حـق اسـتفاده از عالمـت تجـاري را       کنند این حق مصادیقی دارد بهبه آن پیدا می
بـر جنبـه   ایـن حـق انحصـاري عـالوه    . براي کاالها و خدماتی را دارد که این عالمت براي آنها تعلق گرفته و تعلق به آنها دارد

تواند مانع اسـتفاده از ایـن عالمـت از    بدین توضیح که مالک عالمت تجاري ثبت شده می. باشدراي جنبه منفی نیز میمثبت دا
).337، 1390میرحسینی، (سوي اشخاص ثالث باشد 

در حقوق فرانسه مصادیق و موارد نقض در حوزه عالمت تجاري در قالب جعل و تقلب مورد بررسی قرار گرفتـه، بـر ایـن    .1
در قسـمت مسـتقیم مصـادیقی از    . س جعل و تقلب در حوزه عالمت به دو دسته مستقیم و غیـر مسـتقیم تقسـیم شـده اسـت     اسا

تقلید مورد بحث قرار گرفته و در بخش نقض غیر مستقیم نیز مـواردي از قبیـل نگهـداري کاالهـایی کـه تحـت پوشـش        : قبیل
). 211، 1382شمس، (یک عالمت جعلی هستند، مورد احصاء قرار گرفته است 

1387قدك، عبدالرسول، تقریرات درس حقوق رقابت، دانشگاه شهید بهشتی، .2
3. Hanover Star Milling Co.  v.  Metcalf
4. supreme Court of the United States, 1916, 240 u. s 403 available at: https://supreme.
justia. com/. . . /us/240/. . . /case. . . .
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خطر اعمال آزادانه قوانین رقابت نامشروع براي حمایت از موضـوعات مالکیـت فکـري ایـن     
است که  شاید یک انحصار غیر قابل دفاع بوجود آورد و تعادل حقوق مالکیت فکري و حقـوق  

باشـد و از  هـا بـا موضـوع کمـی سـختگیرانه مـی      د دادگـاه بنـابراین برخـور  .  رقابت را از بین ببرد
باشـد  گسترش حمایت در خصوص موضوعی که تحت حمایت حقوق ویژه مالکیت فکري مـی 

اصل کلی این است که کپی برداري از اشکال مختلـف ایـن حقـوق بـه شـرطی کـه       . اکراه دارند
خصـوص در غیـاب   ایـن شـرط بـه   . توسط قوانین مالکیت فکري حمایت نشده باشد مجاز اسـت 

شرایط خاصی مثل رفتار مخالف رویه تجاري منصفانه، رفتار گمراه کننده یا اعمـالی کـه باعـث    
طور کلـی هـر شـخص    به«: دیوان عالی هلند در نظري آورده است. شوند، صحیح استاشتباه می

ن باید براي پیشرفت محصوالت صنعتی خود در اتخاذ بهترین روش ممکـن آزاد باشـد و بـاالتری   
استفاده را از آنها ببرد به جز وقتی که حقـوق انحصـاري اعطـاء شـده بـر اسـاس حـق اختـراع یـا          

بنابراین نسخه بـرداري از محصـول   . کنداز این  استفاده آزاد جلوگیري می. . .  عالمت تجاري و
.  )Suthersanen, 1999, 405(» شودشود که باعث اشتباه مییک رقیب تنها وقتی اجازه داده نمی

حقوق رقابت نامشروع و حقوق مصرف -گفتار چهارم
براي فهـم  . هاي حقوقی نزدیک به حقوق رقابت نامشروع، حقوق مصرف استیکی از رشته

تر قلمرو حقوق رقابت نامشروع الزم است که رابطه میان این دو رشته حقوقی بررسی شـود  دقیق
. تا قلمرو و مبانی هر کدام مشخص گردد

هوم حقوق مصرف در تعریفی مضیق گفته شده  که حقوق مصرف متشـکل اسـت   در بیان مف
کاربرد این قواعد اختصاص به روابط مـابین صـاحبان   -الف: از قواعدي نشأت یافته از دو مالك
. هـدف قواعـد مزبـور حمایـت از مصـرف کننـدگان اسـت       -حرفه و مصرف کننـدگان دارد ب 

الذکر بیان شده است، بـراي اینکـه    دو مالك فوقتري  از حقوق مصرف با تعدي از مفهوم وسیع
قاعـده مزبـور   -الـف : اي به عنوان یکی از قواعد حقوق مصرف به حساب آید کافی استقاعده

اي و مصرف کنندگان به کار گرفتـه شـود، امـا الزم نیسـت     اصوالً در روابط مابین صاحبان حرفه
براي مثال قواعدي همچون ضمانت از عیـوب  . مجري این قاعده انحصاراً این نوع از روابط باشد

مخفی، تقلب و مغشوش نمودن کاال و تبلیغ فریبکارانه ، از موارد کاربرد عامی بر خوردارند فلذا 
اینکه  -ب. گرددوسعت دامنه کاربرد این قواعد مانع از درج آن در مجموعه قواعد مصرفی نمی

مصـرف کننـده اسـت محـدود شـود،      قواعد حقوق مصرف به قواعدي که هدف آن حمایـت از  
مشکل خواهد بود چراکه در روابط مابین صاحبان حرفه و مصرف کنندگان گاهی ممکن اسـت  
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قواعدي که با هدف حمایت از مصرف کنندگان وضع نشده اما از قابلیت تاثیر گذاري  مثبت یـا  
بـه موضـوعات   توانبراي مثال می. منفی نسبت به مصرف کنندگان برخوردارند نیز اعمال گردد

).246، 1377ژان کله الوا، ( عیوب رضا و عدم اجراي قرارداد اشاره نمود 
پس از شناخت حقوق مصرف بایـد پرسـید کـه پایـه و اسـاس حقـوق مصـرف چیسـت؟ قبـل از          
انقالب صـنعتی، فروشـنده فقـط در برابـر خریـدار مسـئول بـود و بـه علـت ابتـدایی بـودن تولیـدات و             

. کنندگان، تا حدود زیادي میان  دو گروه فروشنده و خریـدار تعـادل برقـرار بـود    قدرتمند نبودن تولید
هـاي  پـیش بینـی شـده در چـارچوب قـرارداد حمایـت        فلذا نظام هاي حقوقی آن دوره به جز حمایت

هـاي  ولـی  وقـوع  انقـالب صـنعتی و اختـراع ماشـین      . خاص دیگري براي مصرف کننده قایل نبودنـد 
هـا بـراي تشـویق سـرمایه     ب قدرتمند شدن تولیدکنندگان شد واز طرفی دولتعظیم تولید کننده موج

خواسـتند تولیـد کننـده    همه مـی . گذاري حمایت  از تولید کننده را سرلوحه شعارهاي خود قرار دادند
هـاي سـرمایه   پـس از آن بـود کـه غـول    . به سرمایه گذاري تشویق شـود و امنیـت اقتصـادي پیـدا کنـد     

در ایـن شـرایط وضـعیت مصـرف     . هـا انحصـاراتی را در دسـت گرفتنـد    کارتلگذاري ایجاد شدند و 
،2با توجـه بـه ایـن عـدم تعـادل  و لـزوم حمایـت مقـنن از ضـعیف         . . 1کننده با تولید کننده نامتعادل شد

حمایت به طرف مصرف کننده تغییر جهت یافت تا بار دیگر تعادل در میـان حقـوق تولیدکننـدگان و    
)همان.(نفع تولیدکنندگان از بین رفته بود، اعاده شودمصرف کنندگان، که به

در این راستا نظر به اینکه  حقوق مدنی در شکل کالسیک آن قادر به حمایت از مصـرف کننـده   
گذار براي برقراري این تعادل  قواعـدي مـوثرتر از قواعـد موجـود در قـانون مـدنی وضـع        ، قانون3نبود

تـوان، بـه عرضـه    در برخی حاالت عرضه کننده در موقعیت برتري نسبت به مصرف کننـده قـراردارد کـه از آن جملـه مـی     .1
طـور طبیعـی انحصـاراً تولیـد کـاال یـا ارائـه        کاالهاي انحصاري اشاره کرد، مثالً زمانی که عرضه کننده، به حکـم قـانون یـا بـه    

مثل؛ عرضه آب و برق و گاز که به حکم قـانون  . مصرف کننده برتر خواهد بودخدمتی را دارد، الجرم موقعیت وي نسبت به
توانـد بـه واسـطه شـرایط خـاص کـاال یـا        در انحصار ارائه دهنده خاصی قرار گرفته است در چنین شرایطی عرضه کننـده مـی  

خـدمت خـودداري نمایـد یـا بـه      شرایط خاص مصرف کننده شروط خود را به او تحمیل نماید یا اساساً از عرضه کاال یا ارائه 
جانبه روابط قراردادي را تحت کنترل خـود در آورد در ایـن حالـت اسـت کـه موضـوع حمایـت از        نحو دیگري و بطور یک
گردد تا تعادل قراردادي ایجاد شودمصرف کننده مطرح می

ذار حمایـت از طـرف ضـعیف در    گدر حقوق فرانسه در توجیه حمایت از مصرف کننده عقیده بر آن است که وظیفه قانون.2
شود اگر گروهـی  مقابل طرف قوي قرارداد است اگر این تنها وظیف قانون نباشد دست کم از وظایف اصلی آن محسوب می

250، ص، 1377، ژان کلـه الـوا  (هاي اقتصادي باشند، زندگی اجتماعی مختل خواهد شـد قربانی همیشگی سوء استفاده قدرت
توان یافت که شارع، به سبب قرار گرفتن در وضعیت ضعیف، کسی را مـورد حمایـت   در فقه امامیه مینمونه هایی نیز). به بعد

، اشـاره کـرد؛ در ایـن معاملـه، مشـتري جنسـی را از گروهـی کـه         »تلقـی الرکبـان  «توان به بیعبه عنوان مثال می. قرار داده است
در ایـن حالـت، شـارع، حـق اسـتفاده از      . ت آن در شهر، می خردخواهند به شهر ببرند، قبل از ورود به شهر و اطالع از قیممی

. تري قرار داردخیار غبن را به فروشنده داده است زیرا نسبت به خریدار در وضعیت ضعیف
هایی علیه عدم تعادل قراردادي برخورد می کنیم؛ اما این راه حل ها بـراي مصـرف کننـده قابـل     در حقوق مدنی به راه حل.3
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. نمود
ه حقوق مصرف از لحـاظ  موضـوعی بـه مفهـوم عـدل داللـت       توان گفت کبر این اساس می

دانان حمایت از مصرف کننده را نوعی اجراي عدالت در روابط قراردادي طـرفین  دارد و حقوق
. دانندو تامین نفع اجتماعی می

در توصیف رابطه حقوق مصرف و حقوق رقابـت نامشـروع بایـد گفـت هـر یـک از ایـن دو        
هدف حقوق رقابـت نامشـروع، مبـارزه بـا رویـه      .  کنندا دنبال میشاخه حقوقی اهداف مختلفی ر
باشـد کـه ممکـن اسـت در بـازار آزاد و بـه هنگـام رقابـت         اي میهاي تجاري ناعادالنه یا متقلبانه

در حالی که حقوق مصرف به تنظیم روابـط میـان مصـرف کننـدگان و عرضـه      . ها رخ دهدبنگاه
کن  قواعد هر کدام از این دو شـاخه حقـوقی در جهـت    ل. کنندگان کاالها و خدمات می پردازد

بـه عبـارتی، حمایـت از مصـرف کننـدگان در برابـر فریـب کـاري         . کندتقویت دیگري عمل می
برخی از تولیـد کننـدگان و توزیـع کننـدگان و جلـوگیري از سـوء اسـتفاده آنهـا، در عـین حـال           

د و در واقـع حمایـت از رقابـت    کننحمایت از رقابت کنندگانی است که به طریق فوق عمل نمی
.      باشد که موضوع و هدف حقوق رقابت نامشروع استمشروع می

کننـدگان کـاال   براي عرضه23/8/88مصوب » کنندگانقانون حمایت از حقوق مصرف«در 
کنندگان تکالیف و تعهداتی مقرر شده که ضمانت اجراي نقـض ایـن   و خدمات در قبال مصرف

آوري کاالهاي عرضه شده به منظـور  بران خسارت شامل جزاي نقدي و جمعبر جتکالیف عالوه
بـه  ملـزم  کننـدگان کـاال و خـدمات    این قانون عرضهدر.  هاستتعمیر و اصالح و رفع عیوب آن

در . 1کننده درخصـوص کـاال و خـدمات اسـت    ارائه اطالعات دقیق، صحیح و روشن به مصرف

ها، غالباً متضمن اقامۀ دعوا در محاکم است که باید پس از انعقاد قـرارداد و اغلـب پـس از    براي اینکه  راه حلدسترس نیست
هـاي فـردي بکـار گرفتـه شـده در حقـوق       حقوق مصرف همگـام بـا شناسـایی روش   . شوداجراي آن بصورت فردي انجام می
ها مصـرف کننـده تحـت تـاثیر     مقیاس وسیع و انبوه، میلیوناي است دراما مصرف پدیده. خصوصی اقدام به تقویت آنها نمود

هـاي حمـایتی جمعـی را    تبلیغات واحد، محصوالتی یکسان را ابتیاع می نمایند به همین جهت اسـت کـه قـوانین مـدرن، روش    
سـارت چیـزي   قواعد پیشگیري کننده عموماً از روح جمعی برخوردارند؛ جلوگیري نمودن از منشا بروز خ. اندریزي نمودهپایه

)همان.  (نیست جزء حمایت از تمامی مصرف کنندگانی که محتمل است روزي قربانی گردند
ماده انستیتوي خدمات مصرف کنندگان، حق برخـورداري از اطالعـات کامـل جـزء حقـوق اساسـی       10حسب منشور .1

انتخـاب و حــق  حــق بـه دســت آوردن کـاال و خــدمات سـالم، حــق ایمنـی، حــق     (مصـرف کننــده محصـوب شــده اسـت    
این حـق عبـارت اسـت از مطلـع شـدن مصـرف       ). برخورداري از حمایت دولت دیگر حقوق اساسی مصرف کننده هستند

کننده، از معلومات اساسی و صحیح دربارة کاال و خدمات عرضه شده است تا بتواند تصمیم صحیحی براي انعقاد یا عـدم  
انعکاس ایـن  . این مورد، تبلیغات سالم، تاثیر بالغی در تحقق این حق دارددر. انعقاد و یا استفاده از موضوع قرارداد بگیرد

مجلس شـوراي اسـالمی شـاهد    15/7/88قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب3و 2توان در مواد حقوق را می
).به بعد20، 1386جابري، ( بود 



63 مفهوم رقابت نامشروع تجاري و مقایسه آن با نهادهاي مرتبط

مطـابق  .  اسـت ف واقع و ارائه اطالعات نادرست تاکید شـده این قانون بر منع تبلیغات خال7ماده 
کننده تبلیغات خالف واقع و ارائه اطالعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف«:این ماده

شـود، ممنـوع   هاي تبلیغاتی میهاي گروهی و برگهاز جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه
به تصویب رسیده است ، 10/2/91جرایی این ماده که در تاریخ نامه اآئین2در ماده .  ». باشدمی

. انـد شوند، به تفصیل احصاء شدهمواردي که تبلیغ خالف واقع و اطالعات نادرست محسوب می
استفاده از مطالب گمراه کننده و ادعاهاي غیرقابل اثبات و کذب، ارتکاب فعل یا ترك فعل کـه  

ر کمیت یا کیفیت شود، ، بی ارزش یا فاقد اعتبـار جلـوه   سبب مشتبه شدن یا فریب مخاطب از نظ
دادن خدمات و کاالهاي دیگران، استفاده از اسامی، عناوین و نشان افراد و مؤسسـاتی کـه داراي   

تقلید از ساختار، مـتن، شـعار، تصـاویر،    ،شهرت هستند به نحوي که مصرف کننده را فریب دهد
محصوالت که مصرف کننده را فریب دهد و منجر آهنگ و شباهت هاي تبلیغاتی تجاري دیگر 

این موارد بـه عنـوان رایـج تـرین شـیوه      . گانه هستند18از جمله این موارد ، به گمراهی وي شود
حمایـت از مصـرف کننـدگان    .  هاي رقابت نامشروع در این قانون مورد تاکید قرار گرفته اسـت 

بـه عکـس حمایـت از    . شـروع خواهـد بـود   در برابر این موارد تبلیغ نادرست، حمایت از رقابت م
شـود و بـه نـوعی    رقابت مشروع با حقوق رقابت نامشروع موجـب انتفـاع مصـرف کننـدگان مـی     

با این وجود، بایداذعان کـرد کـه حقـوق رقابـت نامشـروع بیشـتر بـه        . حمایت از آنها خواهد بود
هـاي تجـاري کـه    رویه. دهاي تجاري غیر منصفانه توجه دارتجارت غیر منصفانه میان رقبا و رویه

در واقـع  ایـن شـاخه از حقـوق،     . رسـاند بر تجار رقیب به مصرف کنندگان نیز آسـیب مـی  عالوه
طورمستقیم به دنبال حمایت از مصرف کننده نیست گرچـه ایـن هـدف نیـز  بـا اجـراي حقـوق        به

.   شودرقابت نامشروع حاصل می
یث هدف مقایسه صـورت گیـرد ایـن    اگر میان حقوق رقابت نامشروع و حقوق مصرف  از ح

هـا  هدف در حقوق رقابت نامشروع عبارت اسـت از  حمایـت از بنگـاه   : آیدکهنتیجه به دست می
در برابر زیان هاي ناشی از رویه هاي ناروا که ممکن است در بازار آزاد رخ دهد و نیـز حمایـت   

). Shilling , 2002, p.191(آمیـز در برابر رویه هاي متقلبانـه و خدعـه  ) مصرف کنندگان(از عموم 
در حالی که درحقوق مصرف، مصرف کنندگان از طریق حقوق مصرف کننـده مـورد حمایـت    

. شوندواقع می
در حقوق مصرف کننده معموال رعایت انصاف میـان تـاجر و مصـرف کننـده نهـایی مـدنظر       

کـه  شـود  است و هدف اصلی تقویت و حمایت از مصرف کننـده اسـت، زیـرا چنـین فـرض مـی      
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لذا اشـخاص تحـت   ). 226، 1390رشوند، (مصرف کننده طرف ضعیف و مستحق حمایت است 
. شمول در این جا مصرف کنندگان نهایی هستند، یعنی اشخاص متعارفی کـه خـود تـاجر نیسـتند    

در حقیقت موضوع اصلی حقوق مصرف، ایجاد تعادل میان حقوق مصرف کننده و تولید کننـده  
گیـرد  با تحدیـد آزادي قـراردادي و ایجـاد مسـئولیت مـدنی انجـام مـی       است که معموالً این کار 

اما در حقوق رقابت نامشروع رعایت انصـاف میـان طـرف هـاي     ).  328-329، 1387کاتوزیان، (
.  تجاري مدنظر است و اشخاص تحت شمول و مورد حمایت در آن رقیبان تجاري خواهنـد بـود  

، حمایت از رقابت مشروع و رقابـت منصـفانه از   در واقع موضوع و هدف این رشته از علم حقوق
.  ها و اعمال غیر منصفانه در بازار استطریق سرکوب و محو رویه

حقوق رقابت نامشروع و حقوق تبلیغات بازرگانی-گفتار پنجم
ان و وسیله ارتباط بنگـاه اقتصـادي بـا    بزتجاري تبلیغات . هاي تجارت استتبلیغ از ضرورت

ات و آگهـی خریـدار و   غـ تبلی.شـود تبلیغات به نوعی مرگ کاال محسوب مـی جامعه است و قطع
امـا امـروزه در بسـیاري مـوارد هـدف از تبلیغـات، اطـالع        . کنـد مـی تر فروشنده را به هم نزدیک

رسانی و کارایی بازار نیست  بلکه  بـراي فریـب مخاطبـان و کسـب سـود فـراوان از آن اسـتفاده        
پدیـده کـه فضـاي سـالم رقـابتی را تهدیـد کـرده  و موجـب تضـرر          براي مبارزه با ایـن  . شودمی

شـود حقـوق تبلیغـات بازرگـانی پـا بـه عرصـه        مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درست کار می
).233، ص 1390رشوند، (وجود نهاده است 

هـاي  حقوق تبلیغات بازرگانی در حقیقت بـه دلیـل تـاثیر غیـر قابـل  انکـار تبلیغـات بـر جنبـه         
فرهنگـی، اجتمـاعی و سیاسـی جامعـه،  محتـوا، تولیـد و پخـش تبلیغـات بازرگـانی را          اقتصادي،

هاي صاحبان کاال یا خدمات، موسسات، کانون هاي آگهـی و  کنترل نموده، تعهدات و مسئولیت
؛ وگـل ؛ ریپـرت (کنـد  را مشـخص مـی  ) توزیـع کننـدگان  (و رسانه هـا  ) تولیدکنندگان(تبلیغات 

).737، ص 2007روبلوت، 
ها با یکـدیگر و  مانطور که قبالً گفته شد، حقوق رقابت نا مشروع با چگونگی رقابت بنگاهه

بـدین ترتیـب رقبـا را مکلـف     . هایی قصـد برنـده شـدن را دارنـد سـروکار دارد     اینکه با چه روش
کند  براي بردن بازي به تقلب متوسـل نشـده و تنهـا بـا اسـتفاده از رویـه و رفتارهـاي تجـاري         می

وظیفـۀ ایـن رشـته از حقـوق ،     . انه و منصفانه بـه دنبـال پیشـی گـرفتن از یکـدیگر باشـند      شرافتمند
هاي ناعادالنه یکدیگر است و نیز متکفل سالم بودن روابط رقابتی و حمایت از رقبا در برابر رویه
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فلذا هر نوع فعالیتی که به قصد بد جلو دادن تـاجر رقیـب و تجـارت او    . نزاهت فضاي بازار است
این بدنمایی به وسیله بد جلوه دادن شخص رقیب تجـاري، کاالهـاي   . شد، ممنوع شده استبامی

بر همـین اسـاس تبلیغـاتی کـه بـه      . گیرداو  یا خدماتش از طریق انتقال اطالعات غلط صورت می
وسیله اظهارات دروغین سعی در بدجلوه دادن کاالهاي تجاري دیگـران کننـد یـا اینکـه بـین دو      

هاي خالف واقع کاالهـاي طـرف مقابـل    جاد کنند و از یک طرف به عیوب و بديکاال موازنه ای
ایـن  . انـد بپردازند و از طرفی دیگر کاالها و خدمات خود را مدح و ستایش بکننـد، ممنـوع شـده   

تبلیغات و اظهارات خالف واقع  نوعی رقابت نامشروع تلقی شده و مسئولیت شخص تـاجر را بـه   
. دنبال دارند

هـاي آگهـی و   یران درآیین نامه تاسیس و نظارت بر نحـوه کـار و فعالیـت کـانون    در حقوق ا
هاي تبلیغاتی که خدمات و کاالهاي دیگـران را بـی ارزش یـا فاقـد اعتبـار جلـوه       تبلیغاتی، آگهی

مطابق حقوق رقابت نامشروع، چنان چه صـاحب فعالیـت تجـاري از وسـایلی     .  دهد، ممنوع است
ر پیش گیرد که ایجاد شبهه کرده و  مشـتریان را گمـراه سـازد  فعالیـت     استفاده کند و راهی را د

قانون اصالح مـوادي از قـانون   45در حقوق ایران، به موجب بند ه ماده. شودنامشروع قلمداد می
، اظهـارات  44اصالح موادي از قانون برنامـه چهـارم توسـعه و اجـراي سیاسـت هـاي کلـی اصـل        

آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحـوه کـار و   12در بند ت مادههمچنین . گمراه کننده ممنوع است
هاي تبلیغاتی مطالب گمراه کننـده  در آگهی«فعالیت کانون هاي آگهی و تبلیغات آمده است که 

». نباید گنجانده شود

نتیجه
هر فعالیتی که منجر به ضرر رساندن به منافع تاجررقیب شود یا منفعتی به هزینـه رقیـب   -۱

مصلحت تاجر رقیب را تهدید کند و این فعالیت ها با توسل بـه وسـایل غیـر قـانونی      جلب کند یا 
. شودصورت پذیرد رقابت نامشروع تلقی می

گیــرد چـون درآن از وســایل رقــابتیِ  رقابـت نامشــروع، وصـف نامشــروع بـه خــود مـی    -۲
ابـت وصـف   در جائیکه تاجر از نفس فعالیت تجاري منع شده باشد، رق. شودنامشروع استفاده می

در واقع در رقابت ممنوع ، مرتکب حـق رقابـت  نـدارد  خـواه در آن از     . گیردممنوع به خود می
. گیردوسایل قانونی یا  غیر قانونی استفاده شده باشد و این منع از قانون یا توافق نشأت می

هاي تجـاري ناعادالنـه یـا   موضوع و هدف اولیه حقوق رقابت نا مشروع، مبارزه با رویه-۳
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امـا  . هـا رخ دهـد   اي است که ممکن است در بازار آزاد و به هنگام رقابـت کـردن بنگـاه   متقلبانه
در واقـع  . هـا از محـدود کـردن آن اسـت    حقوق رقابت  به دنبال حفظ رقابـت و بازداشـتن بنگـاه   

حقوق رقابت نا مشروع به دنبـال کیفیـت رقابـت اسـت وحقـوق رقابـت از کمیـت آن محافظـت         
.  کندمی
حقوق مصرف کننده معموال رعایـت انصـاف میـان تـاجر و مصـرف کننـده نهـایی        در -۴

امـا در حقـوق رقابـت    . مدنظر است و هـدف اصـلی تقویـت و حمایـت از مصـرف کننـده اسـت       
. باشندنامشروع اشخاص تحت شمول و مورد حمایت، عمدتاً رقباي تجاري می

) بـه دور خـود  آنهاکردنیا جلب(مشتریان رقیب راي پراکنده کردن چنانچه بنگاهی ب-۵
با اظهارات گمراه کننده آنهـا را فریـب دهـد، عمـل او مصـداق یـک فعالیـت نامشـروع اسـت و          

همچنـین  . اي  اسـت حقوق رقابت نامشروع متکفل حمایت از رقبا در برابر چنـین رویـه ناعادالنـه   
چراکـه  ده اسـت  براي مبارزه با این پدیده زشت، حقوق تبلیغات بازرگانی پا به عرصه وجـود نهـا  

.شود تبلیغات استاي که گمراه کنندگی در آن واقع میترین محدودهمهم
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