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در رسيدگي به جرم نقض حقوق دارندگان نام و  صالح ييقضا مرجع ييشناسا
 تأكيد بر رويه قضايي عالمت تجاري با

 *حميد افكار
 22/05/1399: تاريخ پذيرش               18/01/1399: تاريخ دريافت

 چكيده
قضايي گام مهمي براي كـاهش هزينـه و افـزايش سـرعت در      مرجعتشخيص صحيح صالحيت 
صالحيت دادگاه در رسيدگي به جرم نقض حقوق دارندگان نـام و  . مسير رسيدگي به جرم است

ديـده و دسـتگاه قضـا را در مسـير      هاي صنعتي از موضوعاتي است كه بزه عالمت تجاري و طرح
هاي حقـوقي در مسـئله صـالحيت و     طتقابل استنبا. چالش مواجه كرده است رسيدن به حق با

در . دهـد  تأثير قرار مـي  را در اين رابطه تحت نفع يذصدور آراي مختلف در رويه قضايي، حقوق 
هـاي   گيري از آراي صـادره در رويـه قضـايي، نظريـه     تحليلي و با بهره ـشيوه توصيفي   اين مقاله به

اختالف صـالحيت  . گردد يمبه اين جرم بررسي  كننده يدگيرسباب صالحيت مرجع  شده در ارائه
دادسرا و دادگاه در انجام تحقيقات مقدماتي از يك سو و محل صـالح بـراي انجـام ايـن تحقيقـات      

نهايـت   در .سوي ديگر باعث گسترش ابهامـات در صـالحيت رسـيدگي بـه جـرم مزبـور اسـت        از
رت مداخلـه دادسـرا در امـر    سنجش نقاط قوت و ضعف هر نظريه، ديدگاه برتر مبني بر ضـرو  با

همچنـين بـراي   . شـود  مـي  عنوان مرجع متخصص عنوان تعقيب و صالحيت دادسراي تهران به
 .گردد جلوگيري از تشتت آرا، پيشنهادهاي الزم جهت ايجاد رويه واحد در نظام قضايي ارائه مي

 .اختصاصي، عالمت تجاري، اختالف صالحيت، دادگاه تجاريصالحيت، نام : واژگان كليدي
  

                                                           
 .دكتري حقوق خصوصي دانشگاه فردوسي مشهد *

hamidafkar@mail.um.ac.ir 
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 مقدمه
به نتيجه مطلوب در هر دعوا منوط به رعايت تشريفات شكلي و مـاهوي  دست يافتن 

ي ريـ گ ميتصـم ي مراجـع كيفـري از يـك سـو و سـهولت      هـا  پروندهتراكم و تعدد . است
محـض   شود تا بسـياري از مراجـع بـه    اساس ايرادات شكلي از سوي ديگر، موجب مي بر

بـا صـدور قـرار عـدم صـالحيت،      صالحيت خود، از رسيدگي امتنـاع كننـد و    احراز عدم
بنابراين الزم است تا شاكي براي تسريع در وصول حـق خـود،   . را مختومه نمايند پرونده

ي از دعواي خود داشته باشد و با طـرح دعـوا در مرجـع صـالح، خـود را از      ا هياولارزيابي 
خـالف امـور    حيت ذاتـي در امـور جزايـي بـر    صال. مبادله پرونده بين محاكم مصون دارد

تنوع مراجع كيفري در قانون آيـين دادرسـي   . پيچيدگي بيشتري همراه است حقوقي، با
پيچيدگي  ها، سنجش صالحيت را براي اين مراجع با شدن مجازات كيفري و نسبي تلقي

 دادن اخـتالف در  اگرچـه مقـنن بـراي پايـان    . بيشتري نسبت به سابق همراه كرده است
متعــدد   صـالحيت بـين مراجـع چـارچوبي انديشـيده، صـدور قرارهـاي عـدم صـالحيت         

با يك موضوع، اعتبار و جايگاه دستگاه قضـا را در ديـد عمـوم مـردم و جامعـه       رابطه در
كـه   3دو مفهوم متفاوت هستند 2و عالمت تجاري 1نام تجاري. كشد چالش مي حقوقي به

يكي از توابـع حـق    ،ضمانت اجراي كيفري. ارددنبال د حقوقي به ،نفع ثبت آنها براي ذي
 و 234 ص ،1394 ،يرجبـ (شـده اسـت    استفاده انحصاري از نام و عالمت تجـاري ثبـت  

 .مستلزم مراجعه به مرجع صالح استكه اعمال آن ) 74 ص ،1395 زاده، خواجه
از  نقـض حقــوق دارنـدگان نـام و عالمـت تجـاري يكــي      جـرم مسـئله صـالحيت در   

موضوعات نويني است كه مورد توجه ويژه مقنن قرار گرفته و لحاظ شعبي خـاص بـراي   
ثبـت اختراعـات،   ي شده اسـت؛ لـيكن ابهـام مـواد قـانون      نيب شيپرسيدگي به اين جرم 

نامه آن، پيچيدگي تشخيص صـالحيت نسـبي و    و آيين هاي صنعتي و عالئم تجاري طرح
هـاي صـنعتي و    ثبـت اختراعـات، طـرح    قانون 59بودن حكم مقرر در ماده  خالف قاعده
ي اخير آراي متعارضي در رابطه با صالحيت مرجـع  ها سالشده تا در  باعث عالئم تجاري

موضـوع ايـن   . به اين جرم صادر شود و تاكنون نيز اين اختالف ادامه يابد كننده يدگيرس
ي عـال  وانيـ داز  ساز صدور آراي متفـاوت  اي حائز اهميت است كه زمينه اندازه اختالف به

بـه همـين جهـت    . راه يافتـه اسـت  تـرين سـطح رويـه قضـايي      كشور گرديده و به عـالي 
است تا داليل توجيهي طرفداران هر نظر بررسي و قوت و ضعف آنها سنجيده شـود   الزم

                                                           
١. Business name. 
٢. Trade mark. 

 .1397 كريمي، و كريمي و 1389اسالمي،  :ك.رمطالعه بيشتر در اين خصوص براي  .3
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 .يكپارچگي رويه قضايي ارائه گرددحل منطقي و حقوقي براي  نهايت راه و در
پرداختن بـه مسـئله صـالحيت جـرم نقـض حقـوق       دهد كه  سابقه پژوهش نشان مي

دارنده نام و عالمت تجاري در آثـار پژوهشـي مـورد توجـه جـدي نبـوده و صـرفًا در دو        
 ،در ايـن دو پـژوهش  . نقد برخي آراي صادره در اين حوزه بسنده شده اسـت  به  1پژوهش

 موضوع صالحيت مرجع قضايي در فرض تعدد اتهامات انتسـابي مـتهم كـه يكـي از ايـن     
جرم نقض حقوق دارندگان نام و عالمت تجاري است بررسي شده، ليكن مبناي  ،اتهامات

طـور مسـتقل، مسـكوت مانـده      اصلي انديشه اختالف صالحيت رسيدگي به اين جرم به
طـور   سوي ديگر علل مربوط به تفاوت تفكر در مسئله صالحيت اين جـرم بـه   است و از

ن سؤاالت اساسي در اين زمينه قابل طـرح  به همين جهت اي. جامع شناسايي نشده است
ف بـه تعقيـب جـرم مزبـور هسـتند و      يك از دو مرجع دادسرا يا دادگـاه مكلـ   كدام: است
يـك   يك، محل صالح به رسيدگي كدام است؟ مباني توجيهي هـر  فرض صالحيت هر در

 توان ترجيح داد؟ اي واحد، كدام نظر را مي از نظرات چيست و براي ايجاد رويه
اكنون نيـز مراجـع قضـايي دچـار      اسخگويي شفاف به اين سؤاالت باعث شده تا همعدم پ

خـالف رويـه مسـلم قضـايي صـادر       عالي كشور بر ابهام باشند و حتي آراي جديدي از ديوان 
بار چهار نظريه صالحيت مستقيم دادگاه تهـران، دادسـرا    در اين پژوهش براي نخستين. شود

ي دادسـرا هـاي تهـران و    ي محل وقوع جرم در معيت دادگاهمحل وقوع جرم، دادسرادادگاه و 
به جرم نقـض حقـوق    كننده يدگيرسهاي تهران براي صالحيت مرجع  تهران در معيت دادگاه

همچنين علل توجيهي تفكر طرفـداران صـالحيت   . دارنده نام و عالمت تجاري ارائه شده است
كـاربردي شناسـايي شـده و تعـارض آراي     طـور   كدام از مراجع قضاوتي در بزه مزبـور بـه   هر

نقـد و پاسـخگويي    همچنين با. شود كه سابقه پژوهشي ندارد قضايي اين حوزه نشان داده مي
به ايرادات مطرح بر هر نظريه، چهـره حقـوقي، منطقـي و عملـي اجـراي هـر نظريـه تبيـين         

در ايـن راسـتا   . بخشي رويه قضايي ارائـه نمـود   تا بتوان پيشنهاد مناسبي جهت انتظام شود يم
آيـد و سـپس محـل صـالح بـراي       تحرير درمي بدواً اختالف صالحيت بين دادسرا و دادگاه به

 .رسيدگي به اين جرم با فرض تعقيب توسط دادگاه يا دادسرا مشخص خواهد شد

 تشخيص درجه جرم؛ چالش صالحيت بين دادسرا و دادگاه. 1
 تـأمين  ،كيفـري  مراجـع  در دگيرسـي  و تعقيب بودن ايدومرحله هايفلسفه از يكي
 ،1377 لواسور و بولـوك،  ،ياستفان(است  قضايي اشتباه از اجتناب و خوب كيفري عدالت

                                                           
 .1396 لجم اورك، و 1394 غفاري فارساني، :ك.ر خصوص نيا در مطالعه يبرا .1
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انديشـه  از يكـي  دادگـاه  و دادسرا بين جرايم تعقيب فرايند تقسيم). 22 و 21 صص، 1ج
 معمـوالً . يافـت  گسـترش  1392 مصـوب  كيفـري  دادرسي آيين قانون در كه است هايي
 و يبـار يجو گلدوسـت (اسـت   سـاده  جـرايم  مورد در ابتدايي و اختصاري رسيدگي تفكر
 شـود  رسـيدگي  تـر  سـريع  اهميـت  كـم  جـرايم  به تا) 137 ص ،1394 ،يجمنان پور يقل
 از زدايـي  تـورم  و قضـايي  نظـام  هـاي هزينـه  كـاهش  ضـمن  و) 18 ص ،1397 ،يآشور(

 بـراي  بيشـتري  فرصـت  و دقـت  ،)13 ص ،1399 الهـام،  و يـي رايبح(كيفري  هاي پرونده
 افـزايش  حـدي  بـه  جرايم اين تعداد ليكن آيد؛ فراهم دادسرا در مهم جرايم به رسيدگي

گشـته   ايجـاد  تحقيـق  مقـام  از تعقيـب  مقام تفكيك اصل بر جدي عدولي كه است يافته
و دادگـاه كيفـري را از وظيفـه    ) 142 ص ،1394 ،يجمنان پوريقل و يباريجو گلدوست(

  .جانبدارانه بازداشته است رسيدگي غيرذاتي خود يعني 
 و هفـت  درجـه  جـرايم  به رسيدگي كيفري، دادرسي آيين قانون 340 ماده اساس بر
 جـرايم  ايـن  در دادسـرا  دخالـت  و اسـت  دو كيفـري  دادگاه مستقيم صالحيت در هشت

 تيصـالح  در ابهـام  باعـث  مـوارد  يبرخـ  در جـرم  درجـه  صيتشخ كنيلندارد،  ضرورت
 در جـرم  درجه صيتشخهاي  ناكارآمدي برخي مالك. است شده مرجع دو نيا از كي هر

خصـوص تشـخيص    باعث شد تـا رويـه قضـايي در    1392 مصوب ياسالم مجازات قانون
جلوگيري  منظور به. درجه جرمي كه مجازات جزاي نقدي نسبي دارد، وارد اختالف شود
ي عـال  وانيـ ددسـتي،  از تشتت آرا و كاستن از ميزان صـالحيت و مسـئوليت محـاكم باال   

 19/8/1394مـورخ   744 شـماره  تكليف كرد و رأي وحدت رويه سرعت تعيين كشور به
ي در جـرايم  بنـد  درجـه مالك جديـدي بـراي تعيـين     1عمومي ديوان عالي كشور هيأت

                                                           
قـانون   19 همطـابق مـاد  «: ديوان عالي كشورعمومي  هيأت 19/8/1394مورخ  744 هشماره روي رأي وحدت .1

اي خاص قرار داده كه قرار گـرفتن هـر مجـازات     ها را در درجه يك از مجازات مجازات اسالمي، قانونگذار هر
يـك از ايـن درجـات     باشد، لكن در هر اي معين در عين حال مبين شدت و ضعف آن كيفر نيز مي در مرتبه

كه به لحاظ عدم امكان سنجش آنها با يكديگر، تشخيص كيفـر اشـد    متجانس وجود دارد نيز كيفرهاي غير
قانون ياد شده، در مقام  19 هماد 3 هگردد؛ به منظور رفع اشكال، تبصر بين آنها بعضاً با اشكال مواجه مي در

ها و عدم امكان تشـخيص مجـازات شـديدتر، مجـازات      صورت تعدد مجازات در: ... دارد بيان قاعده، مقرر مي
عنـوان   ؛ عالوه بر اين در قانون مجازات اسالمي و ساير قوانين جزايي، از جزاي نقدي به... مالك استحبس 

و كيفر جـايگزين مجـازات حـبس    ) مقام تخفيف و تبديل آن مجازات در(مجازات حبس » تر بديل مناسب«
قانونگـذاري   هو سـابق تري از حبس دارد، استفاده شده است و عـرف   تر و ماليم القاعده ماهيت خفيف كه علي

 هيـأت مراتب مذكور، به نظر اكثريـت اعضـاي    بهبنا. از صحت چنين استنباطي دارد در كشور ما نيز حكايت
عمومي ديوان عالي كشور، در مواردي كه مجازات بزه حبس توأم بـا جـزاي نقـدي تعيـين گرديـده، كيفـر       

قـانون   471 هايـن رأي مطـابق مـاد   . مجازات و بالنتيجه صالحيت دادگاه است هحبس مالك تشخيص درج  
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 .نمود ارائهمستلزم مجازات حبس و جزاي نقدي 
، 1ج ،1389 شــمس،(كــاهش اختالفــات اســت  ،فلســفه صــدور رأي وحــدت رويــه

نظر نداشتن ديوان عالي به تمام زوايـا و ابعـاد موضـوع اخـتالف در      ليكن دقت ،)94 ص
شده تا به دنبـال خـتم يـك نـزاع، نزاعـي ديگـر رخ دهـد و مسـير          هاي اخير باعث سال

بهـره نمانـد و    نيز از ايـن نقيصـه بـي    744رأي شماره . جديدي از استدالل گشوده شود
جـرايم   تيصالحاختالف در  آغازكنندهبرخي جرايم، دنبال حل اختالف در صالحيت  به

هاي صنعتي  انون ثبت اختراعات، طرحق 61بزه موضوع ماده  ،موارد نيا از يكي. دديگر ش
 صيتشـخ  ،مجازات حبس و جزاي نقدي بودن يبيترك جهت به كه است و عالئم تجاري

برخـي  . گرديـد قابليت طـرح اتهـام در دادسـرا يـا دادگـاه محـل اخـتالف         و جرم درجه
موضـوع  بر اين عقيده شـدند كـه جـرم     744 شماره به منطوق رأي وحدت رويه توجه با

درجه هفت و رسـيدگي   هاي صنعتي و عالئم تجاري انون ثبت اختراعات، طرحق 61ماده 
 در ده،يـ عق نيـ ا اساس بر 1.)81 ص ،1394 ،يفارسان يغفار(آن ابتدائاً با دادگاه است  به

                                                                                                                                         
 ».االتباع است آيين دادرسي كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه الزم

دادياري دادسراي عمـومي و انقـالب    633شعبه  23/2/1397مورخ  9709975152100223در تصميم شماره  .1
 اختـراع  حـق  صـاحب  حقوق نقض بر داير...  سازمان اتهام خصوص در«: مشهد اين استدالل قابل مشاهده است

 رسـيدگي  تجـاري  عالئـم  و صنعتي هاي طرح ثبت اختراعات قانون 59 ماده وفق اوالً . ...م آقاي شكايت موضوع
 قـانون  ايـن  61 مـاده  در مقـرر  مجازات به نظر ثانياً و بوده تهران محاكم صالحيت در قانون آن از ناشي اختالفات به
 كيفـري  دادرسـي  آيـين  قـانون  340 مـاده  در قانونگـذار  و باشـد  مـي  هفـت  درجه تعزيري جرايم جزء شده ياد بزه

 گونـه  هـيچ  حـق  دادسـرا  و اسـت  داده قـرار  دادگاه مستقيم صالحيت در صراحتاً را جرايم از دسته اين به رسيدگي
 قـانوني  مـواد  بـه  مسـتنداً  قـانون  اين اجرايي نامه آيين 179 ماده مفاد از نظر صرف لذا ندارد، را رابطه اين در تحقيق

 ».گردد مي اعالم و صادر تهران شهرستان دو كيفري دادگاه شايستگي و اعتبار به صالحيت عدم قرار شده ياد
بازپرسي دادسـراي فرهنـگ    16شعبه  28/7/1399مورخ  9909972688600225همچنين در تصميم شماره 

... خصـوص شـكايت    در«: چنين استدالل شده است 9909982688600149و رسانه تهران در پرونده شماره 
با در نظـر گـرفتن رأي وحـدت رويـه     ... نامه اختراع به شرح شكوائيه  داير بر نقض حقوق ناشي از گواهي... عليه 

متجـانس منـدرج در درجـات مقـرر در      خصوص كيفرهاي غيـر  كه صراحتاً در 19/8/1394مورخ  744شماره 
مقام بيـان قاعـده    شده و در قانون ياد 19ماده  3ون مجازات اسالمي و به منظور رفع اشكال تبصره قان 19ماده 

ها و عـدم امكـان تشـخيص مجـازات شـديدتر مجـازات حـبس         صورت تعدد مجازات در... مقرر نموده است كه 
شده است كـه عـرف    تر حبس استفاده عنوان بديل مناسب و در قوانين جزايي نيز جزاي نقدي به... مالك است 

به مراتب معنون و اينكـه كيفـر    عنايت فلذا با... و سابقه قانونگذاري نيز حكايت از صحت چنين استنباطي دارد 
مضـبوط   7هاي صنعتي و عالئم تجاري منطبق بر درجـه   قانون ثبت اختراعات، طرح 61حبس مندرج در ماده 

طـور مسـتقيم    بـه  7رسيدگي بـه جـرايم تعزيـري درجـه      باشد با توجه به اينكه قانون مجازات مي 19در ماده 
قـانون آيـين    340و  267بايستي در دادگاه صورت گيرد، بنابراين مستنداً به رأي وحدت رويه مذكور و مواد  مي

 ».گردد دادرسي كيفري قرار عدم صالحيت به شايستگي دادگاه كيفري دو تهران صادر و اعالم مي
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و  نشـده  گرفتـه  نظـر  درتفاوتي بين جزاي نقدي نسبي و ثابت  هيرو وحدت يرأ موضوع
 درجـه  نيـي تع يبـرا  حبس زانيم به توجهها،  گرفتن حبس در رديف مجازات صرف قرار

 61 مـاده  در شـده  عنـوان  مجـازات  نكـه يا جهـت  بـه  نيبنابرا. دينمايم يضرور را جرم
 تيـ اولو در حـبس  درجـه  است، شش درجه ينقد يجزا و هفت درجه حبس از متشكل

 يمجـال  تيـ نها در .اسـت  دو يفـر يك دادگـاه  با مزبور جرم به يدگيرس تيصالح واست 
 1.ديآينم فراهم دادسرا دخالت يبرا

و از بعـد   اسـت  دشوار كشور عالي ديوان رويه وحدت رأي از اي يجهنتپذيرش چنين 
 باعـث  عملـي  حيـث  از اسـتدالل  ايـن  قبـول . نقـد اسـت   عملي، حقوقي و منطقي قابـل 

زيرا با توجه به تصويب  ؛شود سوي محاكم كيفري دو مي بسياري به هايپرونده سرازيري
حبس تعزيري، ميـزان حـبس بسـياري از جـرايم كـاهش يافتـه و        مجازاتقانون كاهش 

بـودن حـبس نسـبت بـه جـزاي نقـدي، اصـل صـالحيت دادسـرا در           تلقي معيار اشد با
هـا در دادگـاه و    يابد و باعث تـراكم پرونـده   ي ميتوجه  قابلرسيدگي به جرايم تخصيص 

كـه نتيجـه آن عـدول     گـردد  يمـ كيفـري دو   محـاكم ي هـا  شـعبه  آور تأسـف كثرت كار 
 ديـ بااز منظر حقـوقي نيـز   . بيشتر از اصل تفكيك بين مقام تعقيب و تحقيق است هرچه
 گـاه يجا و يموضوع چارچوب ييشناسا از پس را 744 شماره رأي وحدت رويه به تمسك

و در ساير موارد بايد بـه اصـل    )44 ص ،1397 ،يپورقهرمان( دانست اجرا  قابل آن مالاع
ديگر، موضـوع   عبارت به. قانون مجازات اسالمي رجوع كرد 19ماده  3كلي يعني تبصره 

                                                           
با توجه به وجود مجازات تركيبـي  . توان در جرم عدم ثبت واقعه ازدواج ديد را مي نمونه ديگري از اين تفسير .1

حبس درجه هفت و جزاي نقدي درجه پنج براي اين جرم، تعيين درجـه جـرم و شناسـايي مرجـع قضـايي      
دادگاه كيفـري دو راميـان    101تحقق اين اختالف در نظر شعبه . صالح در رويه قضايي با اختالف همراه شد

 9709971749101864اسـاس دادنامـه شـماره     بر. مالحظه است ادگاه تجديدنظر استان گلستان قابلو د
دادگاه كيفري دو راميان، اين دادگاه بدون صـدور كيفرخواسـت و    101صادره از شعبه  17/11/1397مورخ 

دي پذيرش صالحيت مستقيم خود به رسيدگي، مـتهم را بـه پرداخـت هشـتاد ميليـون ريـال جـزاي نقـ         با
نظر به اينكه بزه «: شرح اقدام به اعاده پرونده نمود حق دولت محكوم كرد، ليكن دادگاه تجديدنظر بدين در

قـانون آيـين دادرسـي     335باشـد و در چنـين مـواردي مطـابق مـاده       جمله جرايم درجه پنج مي معنونه از
ان، قـرار جلـب بـه    صورت صدور كيفرخواست كتبـي دادسـت   محاكم كيفري صرفاً در 1392كيفري مصوب 

فيـه   باشـند و در مـانحن   شـفاهي دادسـتان مجـاز بـه رسـيدگي مـي      ) كيفرخواسـت (دادرسي دادگاه و ادعا 
تنها قرار جلب به دادرسي صادر نشده، بلكه موارد مذكور در ماده قانوني مرقـوم   خصوص اتهام انتسابي نه در

رعايت نگرديده است و ايـن امـر سـبب     عبارت ديگر تشريفات دادرسي در اين خصوص نيز صادر نشده و به
قـانون آيـين    455حذف يك مرحله از دادرسي و تضييع حقوق دفاعي متهم خواهد شد لذا مستنداً به ماده 

دادگـاه   دادرسي كيفري ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته، پرونده جهت رعايت تشـريفات دادرسـي بـه   
 ).17 ، ص1399و شيرازي، يكرنگي : نقل از(» .گردد محترم نخستين اعاده مي
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اختالف منجر به صدور رأي وحدت رويه مربوط بـه جـرم كالهبـرداري اسـت كـه داراي      
كالهبرداري و امثال آن، چون تعيين مرجع صـالح  با طرح جرم . جزاي نقدي نسبي است

دادن اختيار تعيين صالحيت  گرفت و قرار در بدو امر بر اساس اظهارات شاكي صورت مي
طرفي تغيير اظهـارات در اثنـاي    يك مرجع عمومي به يك شخص امري شايسته نبود، از

تغييـر   توانست منجـر بـه   شده توسط قاضي مي شدن مبلغ مال برده رسيدگي و مشخص
به يك پرونده براي دفعات متعـدد گـردد، لـذا ضـرورت      كننده يدگيرسصالحيت مرجع 

بـه همـين جهـت    . تكليـف گـردد   تعيين ينسب ينقديافت تا مالك صالحيت در جزاي 
اداره حقوقي قوه . نمود 744 شماره ي كشور مبادرت به صدور رأي وحدت رويهعال وانيد

را بر اين اساس اسـتوار كـرده و    نظريات بعدي خود قضاييه نيز براي تقويت اين ديدگاه،
 1.داند نسبي بودن جزاي نقدي را بخشي از مقصود رأي وحدت رويه فوق مي

 داننـد مـي  نقـدي  جـزاي  از شـديدتر  را حـبس  كلي طور به اگرچه برخي آن، بر عالوه
 ايجــاب نيــز موضــوع منطقــي ، ابعــاد)82 ص ،1392 برومنــد، و 34 ص ،1380 اخــوت،(

 مطلـق  طور به نقدي، جزاي به نسبت شديدتر مجازات عنوان به حبس به توجه تا نمايد مي
 بـا  همـراه  كـه  اسـت  شدت از خاص ايدرجه با مجازاتي مطلوب مجازات. نباشد قبول قابل

 باشد داشته را منفي آثار و هزينه كمترين و بازدارندگي بيشترين قطعيت از خاص درصدي
مقابـل جـزاي نقـدي     و همـواره حـبس در  ) 125 ص ،1398 ،يميسـل  و يآبادده يحاج(

 قـانون  در تعزيـرات  بنـدي  از سوي ديگر با توجـه بـه درجـه   . چنين شدت و قطعيتي ندارد
بايـد   ريتعز درجات اساس بر ابتدا هامجازات شدت مورد در ،1392 مصوب اسالمي مجازات
 )123 ص ،1396 منـد،  بهره و 87 ص، 1ج ،1393 ،يناتر شمس( داد مجازات شدت به حكم

                                                           
در فرض سـؤال كـه   ... «: است چنين آمده 18/4/1399مورخ  431/99/7نظريه مشورتي شماره در بخشي از  .1

و  20/4/1396مـورخ   759مجازات جرم صرفاً جزاي نقدي نسبي است، با توجه به رأي وحدت رويه شـماره  
جـرم درجـه هفـت محسـوب و      1392مصـوب  قانون مجازات اسالمي  19ماده  3لحاظ قسمت اخير تبصره 

 ».شود مستقيماً در دادگاه كيفري مطرح مي 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  340طبق ماده 
سـؤال  در فرض ـ 2... «: آمده است 7/5/1399مورخ  1912/98/7همچنين در بخشي از نظريه مشورتي شماره 

نقدي نسبي بوده و بر اساس رأي وحدت رويه شـماره  كه مجازات قانوني جرم ارتكابي در زمان وقوع، جزاي 
 340شـود؛ مطـابق مـاده     هيأت عمومي ديوان عالي كشور درجه هفت محسوب مـي  1/6/1396مورخ  759

...  مسـتقيمًا در دادگـاه كيفـري مربوطـه قابـل رسـيدگي اسـت        1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 
با توجه به اينكه مجازات آن جـزاي   1397ا پولشويي مصوب قانون مبارزه ب 3ماده  2جرم موضوع تبصره  ـ6

و  1392قانون آيين دادرسي كيفـري مصـوب    340نقدي نسبي است، درجه هفت محسوب و با لحاظ ماده 
طـور مسـتقيم    هيـأت عمـومي ديـوان عـالي كشـور بـه       20/4/1396مـورخ   759رأي وحدت رويه شـماره  

 »... . طرح در دادگاه كيفري دو است قابل
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 حـبس مجـازات   كنـار  در يتجـار  عالمت و نام دارندگان حقوق نقض جرماينكه  به توجه و با
نيز دارد، مجازات درجه باالتر براي تشخيص صـالحيت   شش درجه ينقد يجزا هفت، درجه
 جهـت  بـه  كرديرو نيا اتخاذ. دارد ضرورت جرم بيتعق يبرا دادسرا ورود و است اعتبار مالك
 و اسـت  تـر مناسـب  نيـز  جـرم  نيا بيتعق يانگار ساده عدم و مزبور بزه بودن مهم و يتخصص
 بـه  نـاظر  را كشـور  يعـال  وانيـ د هيـ رو وحـدت  يرأ زين ييقضا مراجع اتفاق به بيقر تياكثر
 61موضـوع مـاده    جـرم  بيـ تعق لزوم به دهيعق ،اساس نيا بر و اند دانسته ينسب ينقد يجزا

 1.دارند دادسرا توسط يتجار عالئم و يصنعت يها طرح اختراعات، ثبت قانون
                                                           

مشهد با تغيير نظر سـابق بـه صـالحيت مسـتقيم دادگـاه در       انقالب و عمومي دادسراي دادياري 633 شعبه .1
به موجب تصميم  ،تجاري عالئم و صنعتيهاي  طرح اختراعات ثبت قانون 59 رسيدگي به جرم موضوع ماده

اساس مبادرت بـه  صالحيت دادسرا را پذيرفته و بر اين  15/3/1399مورخ  9909975152100263 شماره
 و غيـر  به متعلق تجاري عالمت از مجاز غير استفاده بر داير ... اتهام خصوص در«: تصميم نهايي نموده است

 ايـن  61 مـاده  در مقـرر  نقـدي  جـزاي  مجازات به نظر ... شكايت موضوع تجاري عالمت دارنده حقوق نقض
 دادسـراي  صالحيت در آن به مقدماتي رسيدگي كه باشد مي 6درجه  تعزيري جرايم جزء شده ياد بزه قانون

 انقـالب  و عمومي دادسراي شايستگي و اعتبار به صالحيت عدم قرار ... باشد مي تهران شهر انقالب و عمومي
 ».گردد مي اعالم و صادر تهران شهرستان
 9909982688600149دادگـاه كيفـري دو تهـران پـس از ارسـال پرونـده شـماره         1057شعبه  همچنين

بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه به آن مرجع، اختالف نموده و به موجب تصميم شـماره   16توسط شعبه 
شاخصـه صـدور رأي وحـدت رويـه     ... «: دارد چنـين مقـرر مـي    3/9/1399مورخ  9909970230900810

بيـان   ديگـر  جرمي چون كالهبرداري بوده كه جزاي نقـدي آن نسـبي و حـبس مقـدر دارد بـه      مارالذكر در
كه مالك صالحيت در چنـين مـواردي جـزاي نقـدي باشـد بـر اسـاس مبلـغ مـال           صورتي مرجع صالح در
كرد كه به همين خاطر مقرر شد در شرايطي كه مجازات جرمي حـبس تـوأم بـا     شده تغيير مي كالهبرداري

كـه   جـايي  بـا ايـن مقدمـه و اسـتنباط در    . نسبي باشد مالك در تعيين صالحيت حبس باشـد جزاي نقدي 
مجازات جرمي جزاي نقدي ثابت يا حبس باشد و جزاي نقدي اشد از حـبس از حيـث درجـه باشـد همـان      

تجديـدنظر   56شـعبه   970997/112دادنامه شـماره  (جزاي نقدي مالك تشخيص مؤثر در صالحيت است 
ضاف بر آن حسب نظريه مركز تحقيقات فقهي حقـوقي قـوه قضـاييه شـرايط وحـدت رويـه       م) استان تهران
به جرايمي است كه مجازات آن حبس و جزاي نقـدي بـه نحـو توأمـان باشـد نـه تخييـري و         مزبور منحصر

ذهن متبادر شود وضـعيت   با جزاي نقدي اشاره دارد و معنايي كه از واژه توأمان به حبس توأمان واقع به در
ــه تخييــري جر مــورخ  2146/95/7اينكــه نظريــه مشــورتي كما...  مــي مســتوجب چنــد مجــازات باشــد ن
بنـدي جـرايم، مجـازات     اداره حقوقي قوه قضاييه چنين اشاره دارد كـه مـالك و معيـار درجـه     25/8/1395

قانوني آن جرم است در فرضي كه جرمي واجد مجازات متعدد تخييري باشـد بـراي تشـخيص درجـه جـرم      
قانون مجازات اسالمي سـنجيده و اتخـاذ    11شاخص مقرر در ماده ] با[هاي قانوني را  يك از مجازات ربايد ه

 16ضمن عدم پـذيرش قـرار عـدم صـالحيت صـادره از جانـب بـازپرس محتـرم شـعبه          ... تصميم نموده و 
تجـاري   داير بـر نقـض حقـوق ناشـي از ثبـت عالمـت      ... عليه ... دادسراي فرهنگ و رسانه راجع به شكايت 

هـاي صـنعتي و عالئـم تجـاري      قـانون ثبـت اختراعـات، طـرح     40، 28، 15ناظر بـر مـواد    61موضوع ماده 
قـانون آيـين    22بر صالحيت دادسراي عمومي و انقالب تهران در رسـيدگي بـه موضـوع وفـق مـاده       عقيده  
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 يت دادسرا و دادگاه محل وقوع جرمصالح. 2
 61 مـاده  موضوع جرم به رسيدگي جهت تهران محاكم صالحيت پذيرش در اختالف

 كـه  رسدمي نظر به و است اندك تجاري عالئم و صنعتي هاي طرح اختراعات، ثبت قانون
 بـه  قريـب  پـذيرش  مورد رسيدگي مرجع عنوان به تهران هايدادگاه رسيدگي صالحيت
). 12 ص ،1391 گــران،يد و يجــوهر( اســت قضــايي مســلم عــرف و حقوقــدانان اتفــاق

 محلي چه دادسراي كه بود خواهد اين اختالف ارتكابي، جرم بودن شش درجه پذيرش با
 صالح مرجع تشخيص به مربوط نيز اختالفي مباحث عمده و دارد رسيدگي تكليف و حق

 اصـلي  علـت . اسـت  همـراه  ابهـام  انـدكي  با نيز تحقيق مرجع شناسايي اما است؛ تعقيب
 مشـورتي  نظريـه  در كه دانست قضاييه قوه حقوقي اداره بايد را ابهامي چنين گيري شكل
 59 مـاده  در اينكـه  به توجه با... «: نموده اعالم 19/12/1394 مورخ 3500/94/7 شماره
 تهـران  عمـومي  دادگاه صالحيت تجاري، عالئم و صنعتي هايطرح اختراعات، ثبت قانون
 و باشـد  مـي  اجرايـي  هـاي  نامه آيين و مزبور قانون از ناشي اختالفات به رسيدگي به ناظر
 خصوصـي  مـدعي  بـه  نياز لزوماً كه است حقوقي و ترافعي امر به ناظر »اختالفات« كلمه
 بـدون  اسـت  ممكـن  و بوده عمومي جنبه واجد كه است كيفري دعاوي از منصرف دارد،

 صـالحيت  بـه  معطـوف  شده ياد صالحيت بنابراين. باشند طرح قابل هم اختالف حدوث
 اجـراي  از ناشـي  اختالفـات  به رسيدگي اينكه به مضافاً. است حقوقي عمومي هايدادگاه
. اسـت  بينـي  پـيش  قابل قانون در تنها و است جرم بحث از منصرف نيز اجرايي نامه آيين

 صـالحيت  بـر  حـاكم  قواعد مطابق الذكرفوق قانون در مذكور جرايم به رسيدگي بنابراين
 ميـزان  كـاهش  براي حقوقي اداره كه رسد مي نظر به» .بود خواهد كيفري قضايي مراجع
 مزبـور  مـاده  فلسـفه  و ظـاهر  از كـه  يافتـه   دسـت  استداللي به تهران محاكم هايپرونده
 قانون اين اجراي از ناشي اختالفات به رسيدگي« از منظور اوالً زيرا ؛نيست استنباط قابل
 كـه  اسـت  قـانون  در آمـده  پـيش  جزايي و مدني امور كليه شامل »آن اجرايي نامه آيين و

 اسـتفاده  مصاديق از يكي نيز كيفري اجراي ضمانت اعمال و نگرديده خاصي قيد به مقيد
 نامـه  آيـين  179 و قـانون  59 مـاده  مشـمول  كـه  اسـت  نفـع ذي توسط حق از انحصاري

 تحقـق  بـا  تجـاري  عالمت و نام حقوق نقض كيفري هايپرونده از بسياري ثانياً. گردد مي
 زعـم  حتـي  كـه  نحـوي  بـه  شود،مي طرح قضايي مرجع به نفعذي آوردن پناه و اختالف
 و يپورنور و 125 ص ،1393 ،يصادق( است شده مطرح نيز جرم اين بودن گذشت قابل

                                                                                                                                         
مـابين   صالحيت فـي تصميم متخذه به لحاظ عدم امكان اختالف در  .نمايد دادرسي كيفري صادر و اعالم مي

 ».گردد دادسرا و دادگاه كيفري قطعي محسوب مي
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 حقـوقي  اداره تعريـف  بنابـه  »اخـتالف « عنوان صورت اين در). 32 ص ،1395 ان،يصادق
 توجيـه  فاقـد  »اخـتالف « از آنهـا  كـردن  مسـتثني  و اسـت  صادق نيز كيفري شكايت بر

 صـنعتي  هاي طرح اختراعات، ثبت قانون نامهآيين 179 ماده ثالثاً. است منطقي و حقوقي
 شـده،  متـذكر  صـالح  مرجـع  عنـوان  بـه  را تهـران  محاكم نام صراحتاً كه تجاري عالئم و

 اگر و كرد نظر صرف آن از تواننمي كه است آن چارچوب در و قانون 59 ماده با راستا هم
 در اداره ايـن  خـود  از مرجعي چه است، نامهآيين اين نداشتن اعتبار به قائل حقوقي اداره
 نشده اقدامي آن ابطال براي تاكنون آنكه حال است، ترشايسته مزبور مصوبه كردن ابطال
ـ  1،گرفتـه  قـرار  نيـز  دادگـاه  شعب برخي عمل مورد اگرچه اينظريه چنين لذا. است  يول
 .است نگرفته قرار ييقضا مسلم هيرو پسند مورد

 تهران دادگاه معيت در جرم وقوع محل دادسراي صالحيت. 3

 جـرم  كـه  كند يدگيرس جرم مرتكب اتهام به ديبا يمرجع ت،يصالح يكل اصل طبق
 تيـ اهم ليـ دل به يگاه تا است وارد ياستثنائات اصل نيا بر. است شده واقع حوزه آن در

 مثـال،  عنوان به. ابدي تيصالح يگريد مرجع گر،يد حوزه توسط يدگيرس سهولت اي جرم
 تيـ اهم لحاظ به يفريك يدادرس نييآ قانون 307 ماده در مصرح افراد جرم به يدگيرس
 نهـاد  نيهمچنـ . است گرفته قرار تهران دادگاه و دادسرا تيصالح در ،يدگيرس فاتيتشر
 و نشده واقع آن حوزه در جرم كه يدادگاه و دادسرا تا آورديم فراهم را امكان نيا احاله
 بتواند يواقع ييقضا عدالت نيتأم يبرا و بهتر يليدال به ندارد، يدگيرس يمحل تيصالح

 يثـانو  و 37 ص، 2ج ،1394 ،يخـالق ( ديـ نما ميتصـم  اتخاذ و كند يدگيرس جرم آن به
 بنابـه  جـرم  وقـوع  محـل  تيصـالح  اصل استثنائات). 115 ص ،1396 ان،يعارف و يريش

                                                           
 عنـوان  بـا  كه 9909982688600154 شماره پرونده در تهران رسانه و فرهنگ يدادسرا يبازپرس 16 شعبه .1

 محـل  يدادسـرا  يسـتگ يشا به خود از تيصالح ينف با گردد،يم مطرح يتجار عالمت از يناش حقوق نقض
 زيـ ن مشـهد  يدادسـرا  يبازپرسـ  409 شـعبه  كـه  ديـ نمايمـ  ارسال مشهد يدادسرا به را پرونده جرم، وقوع
 زانيـ م كـه  اسـتدالل  نيـ ا با 10/10/1399 مورخ 9909975157800858 شماره يينها ميتصم موجب به

 صـادر  مشـهد  دو يفـر يك دادگاه يستگيشا به تيصالح عدم قرار باشد، مي هفت درجه مذكور جرم مجازات
 و دانسـته  صـالح  را خـود  شـعبه  نيـ ا مشهد، دو يفريك دادگاه 117 شعبه به پرونده ارجاع از پس و كنديم

 29/11/1399 مـورخ  9909977591701853 شـماره  ميتصـم  موجـب  به و شوديم يماهو يدگيرس وارد
...  شركت يتجار عالمت از استفاده بر يمبن..  هيعل...  تيشكا خصوص در«: دينمايم صادر بيتعق منع قرار
 موجـب  كـه  باشديم) ...( كلمه درج و زرد نوك با قو عنه يمشتك شركت يغاتيتبل برگه در رفته كار به ... در

 مسـتنداً  بزه وقوع احراز عدم لحاظ به فلذا گردد ينم) قرمز نوك با قو( يشاك شركت يتجار عالمت با اشتباه
 ». ... گردد مي صادر نامبردگان بيتعق منع قرار يفريك يدادرس نييآ قانون 265 و 4 مواد به
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 مـاده  يكلـ  انيـ ب. سـت ين زيجا قاعده خالف موارد در آنها ميتعم كه اند شده وضع يمصالح
 يهـا  دادگاه« واژه از بردن نام و يتجار عالئم و يصنعت يها طرح اختراعات، ثبت قانون 59

 دادگـاه  و دادسرا تيصالح فرض و ابدي صيتخص تيصالح يكل قاعده تا شده باعث »تهران
 كـه  دارد آن از تيـ حكا زين ييقضا هيرو يبررس. ابدي گسترش يحقوق جامعه نظر در تهران

 تيصـالح  شـناخت  و گـردد  يم ارسال تهران به يجار حوزه يها پرونده درصد نود از شيب
 .ديدرآ غالب ياهيرو صورت به ميجرا نيا در تهران دادگاه و دادسرا
 ثبت قانون 59 ماده اساس بر تهران يدادسرا تيصالح رشيپذ آرا، كثرت نيا رغميعل

 تهــران يهــادادگــاه تيصــالح كنــار در يتجــار عالئــم و يصــنعت يهــا طــرح اختراعــات،
 يدادسرا تيصالح هينظر ت،يصالح يكل اصل به رجوع با شعب يبرخ و ستين اتفاق مورد
 كننـد يم مطرح يتجار عالمت و نام حقوق نقض جرم به يدگيرس يبرا را جرم وقوع محل

 .شوديم يبررس ليذ در كه نديجويم تمسك يليدال به دهيعق نيا هيتوج يبرا و
 اختراعـات،  ثبـت  قـانون  نامـه  نييآ 179 ماده به استناد ،گروه نيا استدالل نيتر مهم
 قـانون  نامـه  نيـي آ چـون  كـه  معتقدند گروه نيا. است 1يتجار عالئم و يصنعت يها طرح

 و يصـنعت  يها طرح اختراعات، ثبت قانون 64 ماده يراستا در ضوابط و طيشرا تيرعا با
 ايـ  واقـع  تهـران  از خـارج  جـرم  چنانچـه  آن، اساس بر و دهيرس بيتصو به يتجار عالئم
 محـل  در يمقدمات قاتيتحق باشد، شده ريدستگ تهران از خارج در متهم اي و شود كشف
 يهـا  دادگاه به يدگيرس يبرا پرونده و آمده عمل به متهم يريدستگ اي جرم كشف اي وقوع
 يعموم يها دادگاه از يخاص شعب اي شعبه« لفظ از استفاده ،شود يم ارجاع فوق در مذكور
 يبـاق  خـود  قـوت  بـه  جـرم  وقوع محل يدادسرا تيصالح اصل كه كنديم جابيا »تهران
 باعـث  آنچـه . گـردد  ارجـاع  تهران يفريك دادگاه به پرونده ،يينها قرار صدور از پس و باشد
 فـرض  بـا  و 1387 سـال  در كـه  اسـت  نامه نييآ 179 ماده دنباله گردديم نظر نيا تيتقو

 در يمقـدمات  قـات يتحق تـا  داشـته  مقـرر  و دهيگرد وضع قيتحق از بيتعق مرجع استقالل
 2.اسـت  موضـوع  نيا ديمؤ زين ييقضا يآرا يبرخ صدور. رديگ صورت تهران از ريغ يمحل

                                                           
 شـعبه  صـالحيت  در نامـه  آيين اين و قانون با مرتبط كيفري و حقوقي دعاوي به رسيدگي قانون، 59 ماده به توجه با .1

 در امكـان  صـورت  در و تعيـين  قضـاييه  قـوه  رئـيس  توسـط  كـه  است تهران عمومي هاي دادگاه از خاصي شعب يا
 و كشـف  يـا  واقع تهران از خارج از جرم چنانچه كيفري، دعاوي مورد در. شوند مي مستقر صنعتي مالكيت كل اداره
 يـا  جـرم  كشـف يـا   وقوع محل در مقدماتي تحقيقات صورت اين در باشد، شده دستگير تهران از خارج در متهم يا

 .شود مي ارجاع فوق در مذكور هاي دادگاه به رسيدگي براي پرونده و آمده عمل به متهم دستگيري
 و فرهنـگ  دادسـراي  بازپرسي 4 شعبه 24/9/1399 مورخ 9909972687400333 شماره يينها ميتصم در .2

  تيشـكا  خصـوص  در«: است شده صادر يرأ نيچن 9909982687400223 كالسه پرونده در تهران رسانه



 ... در رسيدگي به جرم نقض حقوق دارندگان نام و عالمت تجاري صالح ييقضا مرجع ييشناسا  1399، زمستان 104فصلنامه قضاوت، شماره 
 

112 

 يعـال  وانيـ د شـعب  يبرخـ  نظـر  اسـت،  ييقضا هيرو جيرا عملكرد خالف اگرچه نظر نيا
ـ  اخـتالف  حـل  در آن حيتـرج  به منجر و نموده جلب را كشور . اسـت  شـده  دادسـراها  نيب

 28/2/1400 مـورخ  140006390000140930 شـماره  دادنامـه  اساس بر مثال، عنوان به
 محـل  يدادسـرا  تيصالح هينظر افته،ي اصدار يتازگ به كه كشور يعال وانيد ازدهمي شعبه
ـ  حاصـله  اخـتالف  خصـوص  در« نظـر،  نيـ ا اسـاس  بـر . است شده رفتهيپذ جرم وقوع  نيب

 بـه  يدگيرس تيصالح مورد در مشهد و تهران يها شهرستان انقالب و يعموم يدادسراها
                                                                                                                                         

 ينادرسـت  ايـ  و يدرسـت  از نظر صرف ،يتجار عالمت ثبت از يناش حقوق نقض بر ريدا .م يقاآ عليه .ج يقاآ
 يتجـار  عالئـم  و يصـنعت  يهـا  طـرح  اختراعات، ثبت قانون 59 ماده مطابق نكهيا به توجه با مطروحه موارد
 تهـران  يعموم يها دادگاه از يخاص شعب اي شعبه تيصالح در قانون ياجرا از يناش اختالفات به يدگيرس
 نامـه  نيـي آ مربوطـه،  يهـا  ونيكنوانسـ  تيرعا و مذكور قانون 64 ماده ياجرا يراستا در كه است گرفته قرار
 و دهيـ گرد بيتصـو  هييقضا قوه سيرئ توسط يتجار عالئم و يصنعت يها طرح اختراعات، ثبت قانون يياجرا
 در جـرم  چنانچـه  ،يفـر يك يدعـاو  مـورد  در... « الـذكر  فـوق  نامـه  نيـي آ 179 ماده صراحت به نكهيا به نظر

 قـات يتحق صـورت  نيـ ا در باشـد،  شـده  ريدستگ تهران از خارج در متهم اي و كشف اي و واقع تهران از خارج
 يدگيرسـ  يبـرا  پرونـده  و آمـده  عمـل  بـه  مـتهم  يريدسـتگ  ايـ  جـرم  كشـف  ايـ  وقـوع  محل در يمقدمات

 مـاده  ريـ اخ قسـمت  به تيعنا با نيهمچن و مذكور مواد در مداقه با» .شود يم ارجاع...  مذكور يها دادگاه به
 بـه  يدگيرسـ  كه يميجرا مورد در دادسرا فيوظا انجام« :دارد يم اشعار كه يفريك يدادرس نييآ قانون 26
 دادگاه تيمع در كه است ييدادسرا عهده به است، جرم وقوع محل دادگاه از ريغ يدادگاه تيصالح در آنها
 179 مـاده  در گـردد  يم مالحظه كه» .دينما مقرر يگريد نحو به قانون آنكه مگر كند يم فهيوظ انجام صالح

 نظـر  امعـان  بـا  و دهيـ گرد مقـرر  مـتهم  يريدسـتگ  اي جرم كشف اي وقوع محل در يدگيرس مذكور نامه نييآ
 قـانون  جملـه  از مقـررات  و نيقـوان  هيـ كل گـرفتن  نظر در با و يكاف اطالع و علم با مذكور نامه نييآ نكهيا به

 عالئـم  و يتجـارت  يها نام ،يصنعت يها طرح اختراعات، موضوعات يتمام مورد در خاص طور به و صدرالذكر
 خـود،  عـام  مفهـوم  در محـاكم  هيـ كل عمل مالك قانون است، يهيبد و است گرفته قرار نيتقن مورد يتجار
 قاعـده  مطـابق  و باشد يم شانيا اراتياخت حدود در صالح يذ مقامات توسط مصوب يها مقرره يتمام شامل

 يدادسـرا  تيصـالح  بر ناظر مطروحه امور در قيتحق و بيتعق منظور به دادسراها تيصالح خصوص در زين
 نامـه  نيـي آ كـه  يفرضـ  در يطرفـ  از باشـد،  يمـ  يفريك يدادرس نييآ قانون 116 ماده وفق جرم وقوع محل
: دارد يمـ  اشـعار  كـه  ياساسـ  قـانون  170 اصـل  طبق: اوالً نكهيا به نظر گردد؛ ريتفس قانون خالف بر مذكور

 مقـررات  و نيقـوان  بـا  مخـالف  كـه  يدولتـ  ياهـ  نامـه  نييآ و ها نامه بيتصو اجراء از مكلفند ها دادگاه قضات«
 گونـه  ايـن  ابطـال  توانـد  مـي  هـركس  و كنند خودداري است، مجريه قوه اختيارات حدود از خارج اي ياسالم

 مـورخ  9387/30/83 شـماره  تفسـيري  نظريه خصوص اين در» .كند تقاضا اداري عدالت ديوان از را مقررات
 يكصـد  اصـل  اخير قسمت در مجريه قوه قرينه به توجه با«: دارد مي اشعار نيز نگهبان شوراي 21/10/1383
 مصـوبات  شـامل  بنـابراين  ؛»اسـت  مجريـه  قـوه  اصـل  اين در دولتي تعبير از مقصود اساسي قانون هفتادم و

 عـدالت  ديـوان  دادرسـي  آيـين  و تشـكيالت  قـانون  12 مـاده  تبصره طبق: ثانياً .شود نمي قضاييه قوه رئيس
 و معنونـه  مراتـب  بـه  عنايـت  با فلذا. باشد مي ابطال قابل غير قضاييه قوه رئيس مصوب هاي نامه آيين اداري،
 كـه  زمينـه  ايـن  در كشـور  عالي محترم ديوان قضايي رويه به نظر امعان با همچنين و مذكور مواد به مستنداً
 شايسـتگي  بـه  صـالحيت  عدم قرار لذا باشد؛ مي جرم وقوع محل شهرستان دادسراي صالحيت پذيرش مؤيد

 ».گردد مي اعالم و صادر مشهد شهرستان انقالب و عمومي دادسراي
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. م يآقـا  هيـ عل. ج يآقـا  تيشـكا  موضـوع  يتجـار  عالمـت  ثبت از يناش حقوق نقض اتهام
 يهـا  طـرح  اختراعـات،  ثبت قانون مقررات و متهم اقامت محل پرونده اتيمحتو به توجه با

 باشـد، يمـ  موجـه  تهـران  يدادسرا نظر مربوطه يياجرا نامه نييآ و يتجار عالئم و يصنعت
 ».دينما يم اختالف حل مشهد شهرستان يدادسرا تيصالح دييتأ با...  لذا

 محـل  يدادسرا تيموقع يبرتر ،جرم نيا به يدگيرس تيصالح هيتوج در گريد علت
 جهـت  در دادسرا است الزم ،يفريك بيتعق شروع با. است قاتيتحق ياجرا در جرم وقوع
 كاالهـا،  فيـ توق ت،يـ فعال توقـف  دسـتور  لـزوم  صورت در و دينما اقدام ادله و جرم كشف
 جـاب يا مـذكور  امـور  به يدگيرس تيفور. كند صادر را متهم جلب و احضار ل،يدل نيتأم
 عهـده  بـر  را بيـ تعق تيصـالح  و كند يمقتض اقدام جرم وقوع محل يدادسرا تا كنديم

 صـدور  و ييادعا حقوق ناقض محصوالت فيتوق دستور صدور گر،يد يسو از. باشد داشته
 ؛اسـت  ليـ دل و جرم وقوع محل كه باشد يمرجع از ديبا موقت دستور و ليدل نيتأم قرار
 دادسـرا  ايـ  دادگاه« ،نامه نييآ 183 ماده اساس بر قرارها نيا صدور درخواست مرجع رايز
 از ريـ غ ييدادسـرا  كـه  دارد نيـ ا بـر  داللـت  و باشـد  يم »است مطرح آنجا در پرونده كه

 يدگيرسـ  ديبا كه است مرجع نيا و دارد را جرم به يدگيرس ييتوانا زين تهران يدادسرا
 دادگاه و دادسرا« عبارت از صراحتاً صورت نيا ريغ درو  دهد انجام را مزبور درخواست به

 مقـرر  كـه  شـود يمـ  تيـ تقو نامهنييآ 182 ماده با استدالل نيا. شديم استفاده »تهران
 امـر  آنجاسـت،  در ادعـا  مـورد  يكاالهـا  كـه  يمحل يعموم دادگاه نيتركينزد كه داشته
 .دهديم انجام را حق ناقض يكاالها يبردارصورت

 ،»تهران دادگاه« از استفاده يجا هب نامه نييآ و قانون مختلف يهابخش در نيهمچن
 »صـالح  يفـر يك مرجع« شامل يكل مفهوم در كه شده استفاده »صالح دادگاه« عبارت از

 تيصالح به قانونگذار نظر اگر گر،يد عبارت به. باشد تهران از ريغ يمحل توانديم و است
 تنهـا  رايـ ز ؛كـرد يمـ  اسـتفاده  »تهـران  يها دادگاه« عبارت از دبو تهران دادگاه و دادسرا
 دارد نيـ ا بر داللت »صالح« واژه از استفاده اما شد،يم يتلق جرم نيا به يدگيرس مرجع
 و اسـت  صـالح  جـرم  وقـوع  محـل  يدادسـرا  تهـران،  يهـا دادگـاه  تيصالح كنار در كه
 .است شده استفاده يكل طور به »صالح دادگاه« عبارت از جهت نيهم به

 تهران محاكم تيمع در تهران يدادسرا تيصالح. 4
 از ياريبسـ  كه است يحد به جرم وقوع محل يدادسرا تيصالح موافقان ليدل قوت
 وانيـ د شـعب  تمام در نظر نيا اما اند؛كرده انتخاب را ريمس نيا كشور يعال وانيد شعب
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 يحقـوق  يهاجنبه. است همراه ياشكاالت با آن ياجرا و 1نبوده رشيپذ مورد كشور يعال
 بخـش  نيـ ا در كـه  اسـت  تهـران  يدادسـرا  تيصـالح  كننـده  هيـ توج يمتعـدد  يعمل و

 .رديگيم قرار يبررس مورد
 منظـور  به شهرستان آن دادگاه تيمع در ييقضا حوزه هر انقالب و يعموم يدادسرا

 الزم يدعـوا  اقامـه  و يعمـوم  حقـوق  حفـظ  قـات، يتحق انجام متهم، بيتعق جرم، كشف
 انجـام . شـود يمـ  ليتشـك  يقانون فيوظا ريسا انجام و يفريك احكام ياجرا مورد، نيا در
 دادگاه از ريغ يدادگاه تيصالح در آنها به يدگيرس كه يميجرا مورد در دادسرا فيوظا
 فـه يوظ انجـام  صـالح  دادگاه تيمع در كه است ييدادسرا عهده بر است، جرم وقوع محل

 اتخـاذ  يبـ يترت نيچن جرم نيا در كه 2دينما مقرر يگريد نحو به قانون آنكه مگر كند يم
 تيصـالح  بر را اصل ديبا قاعده، خالف يمصداق شدن يجار در ديترد صورت در و نشده
. كنـد يمـ  فـه يوظ انجام تهران، دادگاه يعني صالح، دادگاه تيمع در كه دانست ييدادسرا

 صيتشـخ  مـالك  ،يفـر يك يدادرسـ  نيـي آ قـانون  310 ماده به توجه با گر،يد عبارت به
 صـالح  تبـع  بـه  دادسرا و است دادگاه تيصالح ييشناسا جرم كي به يدگيرس تيصالح

 محل دادگاه چون زين حاضر مسئله در. كند يم دايپ بيتعق فيتكل دادگاه، شدن شناخته
 مـوارد  جـز  يا فـه يوظ هـم  آن تيـ مع در يدادسـرا  ندارد، يدگيرس تيصالح جرم وقوع

 .است صالح تهران دادگاه تيمع در يدادسرا و ندارد قانون در منصوص
 بيـ تعق مرجع محل تفاوت صورت در كه است يگريد موضوع هااعتراض به يدگيرس

 يدگيرسـ  يبـرا  تهران دادگاه تيصالح رشيپذ. است همراه چالش با ،يدگيرس مرجع و
 جـرم  وقـوع  محـل  بازپرس توسط كه ييقرارها و ماتيتصم به يشاك اي متهم اعتراض به

 يفـر يك نيتـأم  قـرار  چنانچـه  مثـال،  عنـوان  به. دارد يعمل يهايدشوار شود،يم صادر
ـ  اي گردد متهم بازداشت به يمنته  بـه  يمنتهـ  نيتـأم  قـرار  در بـازپرس  و دادسـتان  نيب

 از پرونـده  ارسال زمان مدت و است صالح دادگاه با فيتكل نييتع شود، اختالف بازداشت
                                                           

 خـالف  ينظـر  كشـور  يعـال  وانيد 37 شعبه 18/9/1394 مورخ 9409970925204155 شماره ميتصم در .1
ـ  تيصـالح  در اخـتالف  خصـوص  در«: است دهيگرد صادر.. . شعبه يرأ  و تهـران  يعمـوم  يدادسـراها  نيب

 مجمـوع  بـه  توجـه  بـا  است، افتهي بازتاب مذكور ييقضا مراجع از شده صادر يقرارها در كه ينحو به كاشان
 موضـوع  باشديم مجعول سند از استفاده و يتجار نام جعل كه متهم يارتكاب فعل عنوان و پرونده اتيمحتو

 ثبـت  قـانون  59 مـاده  بـه  اسـتناد  با لذا بوده يتجار يهانام و عالئم و اختراعات ثبت قانون بارز قيمصاد از
 تبصـره  و يفـر يك يدادرسـ  نيـي آ قانون 317 ماده تيرعا با و يتجار عالئم و يصنعت يها طرح و اختراعات

 و يعمـوم  يدادسرا تيصالح اعالم و كاشان يدادسرا نظر دييتأ با يمدن يدادرس نييآ قانون 27 ماده ليذ
 .)69 ص ،1394 ،يفارسان يغفار :از نقل(» .شود يم اختالف حل تهران انقالب

 .آيين دادرسي كيفري قانون 26 ماده .2
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 روز ده از بـيش  مـوارد  برخـي  در و توجـه   قابـل  آن، مجدد وصول تا تهران به شهرستان
 مـتهم  ايـ  يشـاك  چنانچـه  نيهمچن. ستين مقنن مدنظر يكرديرو نيچن كه بود خواهد
 صـالح،  دادگـاه  در صادره يدسترس عدم قرار به تواننديم ابند،ين پرونده به يدسترس حق
 باعـث  قضـايي  هايحوزه بين پرونده متعدد مبادله كه كنند اعتراض تهران، دادگاه يعني

 .است يضرور ريغ نهيهز صرف و دادرسي اطاله
 ينيتـأم  اقـدامات  اي مجازات نييتع يبرا صالح دادگاه از دادسرا تقاضاي كيفرخواست

 از قضـايي  حـوزه  يـك  دادسـتان  توسـط  كـه ) 217 ص ،1394 ،يفره( است متهم يبرا
 حـوزه  يـك  دادسـراي  توسـط  كيفرخواسـت  صدور. شوديم خواسته حوزه همان محكمه
 يبـرا  يكشـور  تيصـالح  رشيپـذ . نـدارد  ياسـابقه  ديگـر  حـوزه  دادگـاه  بـراي  قضايي
. دارد حيتصـر  به ازين كشور يدادسراها تمام گرفتن قرار آن تيمع در و تهران يها دادگاه

 شـوند، يم ليتشك استان مركز در كه كي يفريك يهادادگاه خصوص در مثال، عنوان به
 بـه  خطـاب  زيـ ن فرخواسـت يك و دارنـد  قـرار  آن تيـ مع در اسـتان  آن يدادسـراها  تمام
 بـه  يدگيرسـ  ايـ  است؛ ياستان مراجع نيا يدگيرس تيصالح و شوديم صادر مرجع آن

 ،يآشـور ( 1است گرفته قرار تهران ييقضا مراجع تيصالح در منحصراً ييماربايهواپ جرم
 جـرم  وقـوع  محل متعدد يدادسراها توسط فرخواستيك صدور اما ،)56 ص، 2ج ،1386
 يهـا شهرسـتان  بـه  هـا پرونـده  عـودت  نيهمچن. ستين يمنطق تهران دادگاه به خطاب
 ايـ  بيـ تعق منـع  قـرار  صـدور  از پـس  قـات يتحق ليـ تكم ايـ  نقـص  رفـع  جهـت  مختلف

 فراوان نهيهز و وقت صرف مستلزم تهران، دادگاه يعني صالح، دادگاه توسط فرخواستيك
 تيصـالح  كـه  مـوارد  ريسـا  در جهت نيهم به. است پرونده نيطرف و ييقضا دستگاه يبرا

 زيـ ن يمقـدمات  قـات يتحق انجـام  شـده،   رفتـه يپذ صـالح  مرجـع  عنوان به تهران يهادادگاه
 از زيـ ن يفـر يك حكـم  ياجـرا  امـر  آن، بـر  مضاف 2.است دهيگرد محول تهران يدادسرا به
) 191 ص ،1389 بـاختر، ( نموده فرخواستيك صدور به مبادرت كه است ييدادسرا فيوظا
 يدادسـرا  بـه  اجرا يبرا دوباره ديبا پرونده جرم، وقوع محل يدادسرا شدن يتلق صالح با و

 پرونـده  جلسـه  صـورت  ميتنظ با باشد، يرأ در ياجمال اي ابهام اگر و گردد ارجاع شهرستان
 ياحمـد ( گـردد  ارسـال  تهـران،  يعني ،يرأ صادركننده دادگاه به اجمال و ابهام رفع جهت
 اجـرا  تـا  بيـ تعق زمـان  از پرونده كي مكرر يهابرگشت و رفت لذا). 37 ص ،1387 موحد،

                                                           
 .4/12/1349 مصوب مايهواپ پرواز تيامن در كنندگان اخالل مجازات قانون 8 ماده .1
 اتهام به يدگيرس كه يفريك يدادرس نييآ قانون 307 ماده در مصرح اشخاص ميجرا بيتعق ،مثال عنوان به .2

 گونـه  چيه باره نيا در و ديآيم عمل به تهران يدادسرا در زين گرفته قرار تهرانهاي  دادگاه تيصالح در آنها
 .ندارد وجود ياختالف
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 .دارد دنبال به يفراوان يعمل مشكالت و ستين بندهيز ييقضا حوزه دو نيب
 مـاده  در كـه  اسـت  نيـ ا صـالح  مرجع عنوان به تهران يدادسرا رشيپذ در گريد ليدل
 در مـتهم  ايـ  و كشـف  ايـ  واقـع  تهـران  از خـارج  جـرم  چنانچه« شده، انيب نامه نييآ 179
 ايـ  جـرم  كشـف  ايـ  وقـوع  محـل  در يمقدمات قاتيتحق باشد، شده ريدستگ تهران از خارج
 ارجـاع  فوق در مذكور يها دادگاه به يدگيرس يبرا پرونده و آمده عمل به متهم يريدستگ

 متضـمن  و سـت ين جـرم  وقوع محل يدادسرا تيصالح رشيپذ ديمؤ بخش نيا ».شود يم
 عمل به جرم اعالم اي تيشكا طرح از پس ييدادسرا هر توسط ديبا كه است ياقدامات انجام

 از و نشـده  بـرده  بيتعق مرجع عنوان به »دادسرا« از ينام ماده نيا در گر،يد عبارت به. ديآ
 بـر  داللـت  كه است شده استفاده يفريك مرجع عام مفهوم در و يكل طور به »دادگاه« واژه
 جـرم،  وقـوع  محل مناسبت به موضوع كه دارد يمرجع توسط ييابتدا قاتيتحق انجام لزوم
 تيخصوصـ  ماده نيا. است دهيگرد طرح آنجا در متهم يريدستگ محل اي جرم كشف محل

 1يفـر يك يدادرسـ  نيـي آ قانون 117 ماده در كه است يكل قاعده كي تكرار و ندارد ياژهيو
 بيـ تعق كننـده  شروع فوق محل سه از يكي مناسبت به كه ييدادسرا يعني است؛ شده انيب

 و آورده عمـل  بـه  را اتهـام  و پرونده به يسامانده جهت در يفور يمقدمات قاتيتحق است،
 قـات يتحق يبرخـ  اگرچـه  گـر، يد عبـارت  بـه . فرستد يم تهران يدادسرا به را پرونده سپس
 صـدور  و يدادرسـ  يبرا يفريك پرونده كردن ايمه جهت الزم اقدامات مجموعه را يمقدمات
ــ حكــم  از منظــور ،)166 ص، 1ج ،1394 ،يخــالق و 57 ص ،1394 ،يمهــاجر( داننــديم
 ييقضـا  مقـام  توسط كه است ياقدامات مجموعه نامه، نييآ 179 ماده در يمقدمات قاتيتحق
 و فـرار  از يريجلـوگ  و افتني ،ييشناسا جرم، وقوع ادله يآور جمع عالئم، و آثار حفظ يبرا

 مجرمانـه  عمل انتساب بر يمبن بازپرس اظهارنظر شامل و شوديم انجام متهم شدن يمخف
 اسـتدالل  نيـ ا كننـده  تيـ تقو نكتـه . سـت ين دادسرا توسط فرخواستيك صدور و شخص به
 جـرم  وقوع محل يدادسرا تيصالح نامهنييآ 179 ماده در مقنن مقصود اگر كه است نيا

 يريدسـتگ  محـل  و جـرم  كشـف  محل يدادسرا توسط تهران دادگاه به پرونده ارسال بود،
 جـرم  كننده كشف مرجع ،يفريك يدادرس نييآ قانون 117 ماده وفق رايز ؛ستين موجه متهم

                                                           
 بـازپرس  مأموريـت  محـل  قضايي حوزه از خارج جرم كه مواردي در«: كيفري دادرسي آيين قانون 117 ماده .1

 اقـدامات  و تحقيقـات  بـازپرس  شـود،  دسـتگير  حـوزه  آن در مرتكـب  يـا  كشـف  او حـوزه  در اما شده، واقع
 بـه  منتهـي  صادره قرار چنانچه و كند مي صادر نيز تأمين قرار لزوم، صورت در و آورد مي عمل به را مقتضي

 آن معيــت در بــازپرس كــه كيفــري دادگــاه در وي اعتــراض بــه رســيدگي از پــس شــود، مــتهم بازداشــت
 هشـت  و چهـل  ظـرف  حداكثر متهم، همراه به را پرونده صالحيت، عدم قرار صدور با نمايد، مي وظيفه انجام

 ».فرستد مي جرم وقوع محل دادسراي به ساعت،
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 محـل  يدادسـرا  به را پرونده ،يمقتض اقدامات انجام از پس ديبا متهم ركنندهيدستگ مرجع اي
 و نشـده  ينـ يب شيپـ  ياوهيش نيچن نامهنييآ 179 ماده در آنكه حال د،ينما ارسال جرم وقوع

 وقـوع  محـل  يدادسرا به پرونده ارسال يجا هب جرم كشف اي متهم يريدستگ محل يدادسرا
 دادگـاه  بـه  پرونـده  ارجاع به مكلف ،يفريك يدادرس نييآ قانون 310 و 117 ماده طبق جرم
 تيصـالح  جهـت  در هم ينظر چيه و ندارد يانطباق تيصالح يكل اصل با كه اندشده تهران
 عالمـت  و نـام  دارنـدگان  حقـوق  نقض با رابطه در جرم كشف اي متهم يريدستگ محل يقطع
 مـاده  در »يمقـدمات  قاتيتحق« از مقنن منظور رسديم نظر به نيبنابرا. شودينم دهيد يتجار
 نيـي آ قـانون  117 مـاده  در كـه  اسـت  »يمقتض اقدامات و قاتيتحق« معادل ،نامه نييآ 179
 آغازكننـده  يدادسـرا  و شـود  ينم يينها يها ميتصم شامل و است شده انيب يفريك يدادرس
 يدادرسـ  نيـي آ قـانون  117 مـاده  يراسـتا  در الزم اقـدامات  انجام از پس پرونده به يدگيرس
 1.دينما ارسال تهران يدادسرا به را پرونده تا است الزم يفريك

 هيـ توج را جـرم  نيا به يدگيرس در تهران دادگاه و دادسرا تيصالح كه يگريد علت
 تيصـالح  جـاد يا يمبنـا . است مراجع نيا يبرا يكشور تيصالح وضع فلسفه دينمايم

 جـرم  آن بـه  يتخصص و يفور يدگيرس لزوم جرم، تياهم مرجع، كي يبرا قاعده خالف
 يبـرا  مقـنن  اوقـات  يگـاه  كـه  حيتوضـ  نيا با ،است متعارض يآرا صدور از يريجلوگ و

 بـه  يدگيرسـ  موضـوع،  كيـ  بـا  رابطـه  در متعـدد  يهـا هيـ رو يريـ گشـكل  از يريجلوگ
 نيهمچنـ . نشـود  فراهم آرا تشتت نهيزم تا كنديم محول يخاص مرجع به را موضوع آن

                                                           
 9809975127701041 شـماره  ميتصـم  موجـب  بـه  مشهد انقالب و يعموم يدادسرا يبازپرس 608 شعبه .1

 نحـو  بـه  ريـ غ يتجـار  برنـد  از اسـتفاده  بـر  ريـ دا .و اتهـام  خصـوص  در«: دينمايم اعالم 3/11/1398 مورخ
 اعـالم  مشـهد  جرم وقوع محل كه...  شركت تيشكا موضوع است، عامه بيفر موجب كه ينحو به مجاز ريغ

ـ  است، تهران دادگاه تيصالح در پرونده به يدگيرس اگرچه و است دهيگرد  تهـران  مراجـع  تيصـالح  كنيل
 اختراعـات،  ثبـت  قـانون  نامـه  نيـي آ 179 مـاده  و قـانون  59 ماده به توجه با و است دادگاه به منحصر صرفاً
 ايـ  جـرم  كشـف  ايـ  وقـوع  محـل  در يمقـدمات  قـات يتحق ،1387 مصـوب  تجاري عالئم و صنعتي هاي طرح
 تيصـالح  لـذا  ارجـاع  تهران يها دادگاه به يدگيرس يبرا پرونده و سپس و دآي يم عمل به متهم يريدستگ
 بـزه ...  مـدارك  عنايت با و است فراهم يمقدمات قاتيتحق ليتكم جهت جرم وقوع محل دادسرا يبرا يقانون

 يدادرسـ  نيـي آ قـانون  265 بـه  مسـتنداً  و تشـخيص  مسـلم  و محـرز  يبازپرس نيا نظر از ايشان به انتسابي
 اظهـارنظر  جهت فوق ماده ياجرا در پرونده دفتر. گردد مي اعالم صادر ايشان يدادرس به جلب قرار ،يفريك

ــزد ــتان ن ــرم دادس ــال محت ــردد ارس ــه »گ ــداد ك ــرم اري ــارنظر محت ــه اظه ــب ب ــم موج ــماره ميتص  ش
 ادلـه،  يآورجمـع  شامل يمقدمات قاتيتحق نكهيا به اعتقاد با 20/11/1398 مورخ 9808015243208814

 خـود  مخالفت گردد،ينم يينها اظهارنظر و يماهو ميتصم شامل و است اتهام ميتفه و يمقتض دستورات صدور
 اعـالم  تهـران  يدادسـرا  يسـتگ يشا بـه  تيصـالح  عـدم  قرار صدور به دهيعق و اظهار را يدادرس به جلب قرار با
 .گردديم ارسال تهران يدادسرا به پرونده اظهارنظر، و يبازپرس نيب اختالف عدم جهت به تينها در. دينما يم
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 ليتشـك  كننـده  هيتوج آن از يجد تيحما لزوم و مقنن نظر در موضوعات يبرخ تياهم
 در يتـر جـامع  و تـر عيسـر  يدگيرسـ  متخصـص،  قضـات  از استفاده با تا است خاص شعب
 يتجـار  عالئـم  و يصـنعت  يها طرح اختراعات، ثبت قانون در قانونگذار. ديآ عمل به موضوع

 دادسـرا  شـعب  زمان هم جاديا مستلزم آنها به لين كه است بوده فوق اهداف تحقق دنبال به
 قـات يتحق ياصل و عمده بخش ،ييقضا مرجع در يفريك پرونده طرح با رايز ؛است دادگاه و
. شـود يمـ  يزيـ رطـرح  بيـ تعق مرجـع  در پرونده ياصل شاكله و ديآيم عمل به دادسرا در

 را مقـنن  حكمـت  دادسـرا،  در متخصـص  شـعب  از اسـتفاده  بـدون  دادگـاه  شعب تخصص
 بـودن  يتخصصـ  و دادگاه و دادسرا شعب بودن ياختصاص يواقع مفهوم. كشديم چالش به
 زاده،خواجـه ( اسـت  نشـده  محقـق  كامـل  طـور  بـه  هم هنوز جرم نيا به ييقضا يدگيرس

 يحتـ  و بردارد يجد يقدم هدف نيا به لين يبرا ديبا قضا دستگاه كنيل ،)74 ص ،1395
 .دهد اختصاص امر نيا به دادگاه و دادسرا شعب از متشكل ياژهيو ييقضا مجتمع
 قسـمت  در كـه  جـرم  وقـوع  محل يدادسرا تيصالح رشيپذ قائالن يهااستدالل بر
 اتـالف  بـه  مربـوط  اشـكال  كـه  شود راديا است ممكن. است وارد يينقدها شد، انيب قبل
 د،يـ گرد مطـرح  جرم وقوع محل يدادسرا تيصالح رشيپذ با رابطه در كه نهيهز و وقت
 از ياريبس است الزم نكهيا جهت به و دارد انيجر زين تهران يدادسرا به پرونده ارسال با

 ابـد ييمـ  ضـرورت  هاشهرستان به پرونده ابتين د،يآ عمل به جرم وقوع محل در اقدامات
 اطالـه  موجـب  امـر  نيا كه داشت توجه ديبا كنيل است؛ نهيهز و وقت صرف متضمن كه
 بستر در ييقضا يهاپرونده به يدگيرس كه حاضر حال در رايز ؛ستين هاپرونده در يجد

 هـر  بـه  ميضـما  همـراه  بـه  ابـت ين ياعطا شود،يم انجام برخط و ييقضا تيريمد سامانه
 يدگيرسـ  امكـان  پرونده، يكيزيف نسخه ارسال به ازين بدون و است يآن كشور از يا نقطه
 .كاهديم ييقضا مرجع نهيهز و وقت از كه دارد وجود ابتين مفاد به

 زيـ ن جـرم  وقـوع  محـل  يدادسـرا  بـه  ينيتأم اقدامات درخواست ارائه لزوم با رابطه در
 قاعـده  مطـابق  يمـدن  يدادرسـ  نيـي آ قـانون  اساس بر اقدام نيا اگرچه كه رسديم نظر به

 همـراه  ديـ ترد با قاعده يتسر است، مطرح يفريك مرجع در كه ياپرونده با رابطه در است،
 جـرم  وقـوع  ادلـه  و جـرم  كشـف  متهم، بيتعق امر با رابطه در كه ياقدامات هيكل رايز ؛است

 و كاالهـا  فيتوق درخواست نيبنابرا. رديگيم صورت كننده بيتعق مرجع توسط دارد، ضرورت
 درخواسـت  ارائـه  يبـرا  صالح مرجع و ستين رشيپذ مورد صالح ريغ يدادسرا از ليدل نيتأم
 12 صـص  ،1391 گران،يد و يجوهر( است تهران يفريك مراجع موقت دستور و ليدل نيتأم
 صـالح  زيـ ن اسـت  مفتـوح  آن در پرونـده  كـه  يمرجعـ  ،نامـه نيـي آ 183 مـاده  در اما ؛)13 و
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 يدادسـرا  اراتياخت بر مازاد شده، گرفته نظر در مرجع نيا يبرا كه يافهيوظ و شده شناخته
 جـاد يا يدگيرسـ  به فيتكل گردد، ارائه تهران يدادسرا به تقاضا اگر گر،يد عبارت به. است تهران

 ابتـدائاً  درخواسـت  اگـر  امـا  ،دارد وجـود  جـرم  وقـوع  محـل  در اقدام يبرا ابتين ارسال امكان و
 117 مـاده  يراسـتا  در يفـ يتكل نيچنـ  شـود  داده هم است مفتوح آن در پرونده كه يمرجع به

 و يصـنعت  يهـا  طـرح  اختراعـات،  ثبت قانون نامه نييآ 179 ماده و يفريك يدادرس نييآ قانون
 .ستين ابتين يمعط مرجع از فيتكل كسب به يازين و شود يم جاديا هم يتجار عالئم

 هيـ نظر متقاعدكننـده  زيـ ن قـانون  مختلـف  مواد در »صالح دادگاه« عبارت از استفاده
 يهـا  دادگاه شامل و است يكل عبارت نيا رايز ؛ستين جرم وقوع محل يدادسرا رشيپذ

. نـدارد  ياختالف يمدن امور در تهران يهادادگاه تيصالح آنكه حال شود،يم زين يحقوق
 ينفـ  بـر  يلـ يدل توانـد ينم »صالح دادگاه« عبارت از استفاده كه رسد يم نظر به نيبنابرا
 .باشد تهران يدادسرا از تيصالح
 قـاطع  عمل كنديم هيتوج را تهران يدادسرا تيصالح رشيپذ كه يگريد مهم ليدل

ـ . اسـت  تهـران  يدادسرا به جرم نيا به مربوط يهاپرونده ارسال در ييقضا هيرو  يفراوان
 يدادسـرا  تيصالح تفكر تا شده باعث تهران يدادسرا به صادره تيصالح عدم يقرارها
 ميجـرا  نيـ ا به يدگيرس يبرا ياژهيو مجتمع اگرچه يحت. شود فيتضع جرم وقوع محل

 خـاص  شعبه چند به حوزه نيا به مربوط يهاپرونده زين تهران شهر در ،افتهين اختصاص
 يپزشـك  ميجـرا  يدادسـرا  از يشـعب  حاضر حال در كه شوديم ارجاع دادگاه و دادسرا از

. نـد ينمايمـ  يخـوددار  بـاره  نيا در تيصالح عدم قرار صدور و اختالف از و است تهران
 را تهـران  يدادسـرا  تيصـالح  رشيپذ شده، ادي مصالح بنابه زين يكنون تيريمد كرديرو
 نقـض  جرم يفريك يهاپرونده از يبعض كه است ذكر قابل رابطه نيا در. دهديم حيترج

 رسـانه  و فرهنـگ  يدادسـرا  شـعبه  چند به ياندك مدت يبرا يتجار عالمت و نام حقوق
 جـرم،  وقوع محل يدادسرا يبرا تيصالح عدم قرار صدور جهت به كه شد ارجاع تهران
 ميجـرا  يدادسـرا  بـه  هـا پرونـده  ارجاع با مجدداً كنيل 1،ديگرد حاصل اختالف از يموج
 كننـده  يدگيرسـ  يپزشـك  ميجـرا  يدادسرا شعب و شد كاسته روند نيا ادامه از ،يپزشك
 .ندارند خود از تيصالح ينف به يادهيعق زين هاپرونده نوع نيا به

                                                           
 9909972688600278 ،4/9/1399 مـورخ  9909972688600290 شـماره  يهاميتصم تمام در مثال عنوان به 1. 

 و 21/8/1399 مـورخ  9909972688600262 ،21/8/1399 مـورخ  9909972688600261 ،26/8/1399 مورخ
 مـدت  در كـه  تهـران  رسـانه  و فرهنـگ  يدادسـرا  يبازپرس 16 شعبه 21/8/1399 مورخ 9909972688600263

 دهيـ گرد صـادر  تيصـالح  عـدم  قـرار  جـرم،  وقوع محل يدادسرا تيصالح رشيپذ جهت به شده، صادر يمحدود
 4 شـعبه  24/9/1399 مـورخ  9909972687400333 شـماره  يينهـا  ميتصـم  در هيرو نيا از يگريد نمونه. است

 .دش انيب زين ميتصم مفاد سابقاً كه است مالحظه قابل تهران رسانه و فرهنگ دادسراي بازپرسي



 ... در رسيدگي به جرم نقض حقوق دارندگان نام و عالمت تجاري صالح ييقضا مرجع ييشناسا  1399، زمستان 104فصلنامه قضاوت، شماره 
 

120 

 شنهاديپ و  جهينت

 قـانون  چـارچوب  در يحقوق چالش كي عنوان به ييقضا مراجع نيب تيصالح اختالف
 خـود  بـه  را يحقـوق  جامعـه  توجـه  موضوع، كي در اختالف استمرار كنيل است، حل قابل
 جهـات  به كه هاستمدت يتجار عالمت و نام حقوق نقض جرم به يدگيرس. كنديم جلب
 ،1392 مصـوب  يفـر يك يدادرس نييآ قانون بيتصو. است شده معضل نيا دچار يمختلف
 قـوه  يحقـوق  اداره يمشورت هينظر و كشور يعال وانيد 744 شمارهوحدت رويه  يرأ صدور
 تيصـالح  بـا  ارتبـاط  در شده ارائه مختلف اتينظر. است افزوده اختالف نيا بر زين هييقضا
 دادگـاه  ييابتـدا  تيصالح رشيپذ. اندافتهي ظهور ييقضا هيرو در يهمگ جرم نيا به يدگيرس

 يمبـان  بـا  اسـت،  منطبـق  كشـور  يعـال  وانيـ د 744 شـماره  هيرو وحدت يرأ ظاهر با اگرچه
 جـرم  بـودن  شـش  درجـه  رشيپـذ  و ستين سازگار جرم درجه صيتشخ در يعمل و يحقوق
 و دادسـرا  تيصـالح . ندارد يحيترج ييقضا هيرو در يتجار عالمت و نام از يناش حقوق نقض
 59 مـاده  مفـاد  بـا  افتـه، ي نشـأت  يحقوق اداره يمشورت نظر از كه زين جرم وقوع محل دادگاه
 تضـاد  در آن نامـه  نيـي آ 179 مـاده  و يتجار عالئم و يصنعت يها طرح اختراعات، ثبت قانون
 در يحقـوق  جامعـه  اخـتالف  عمـده . اسـت  نگرفته قرار ييقضا هيرو يجد توجه مورد و است
 كـدام  هر. كند فهيوظ انجام تهران محاكم كنار در ديبا كه است صالح بيتعق مرجع ييشناسا

 دارنـد  يقـدرت  و ضعف نقاط وقوع محل يدادسرا و تهران يدادسرا تيصالح يهاهينظر از
ـ  است، يمنطق و يعمل ،يحقوق يها استدالل و يمبان بر يمبتن كه  نيـ ا يبنـد  جمـع  كنيل

 مقصود به توجه آن، بر مضاف. است تهران يدادسرا تيصالح هينظر كننده تيتقو هااستدالل
 عالمـت  و نـام  حـق  نقض به مربوط ميجرا نينو حوزه در متخصص مراجع جاديا جهت مقنن
ـ  يتجار . شـود يمـ  محقـق  متخصـص  دادگـاه  و دادسـرا  گـرفتن  قـرار  گريكـد ي تيـ مع در اب
 تهـران  يدادسـرا  تيصـالح  رشيپذ با رابطه در كه يكنون ييقضا مسلم هيرو ختنيگس هم از

 .داشت خواهد يآت و يفعل يهاپرونده به يدگيرس در ينامطلوب آثار زين گرفته شكل
 شـعب  از يمتعارضـ  يآرا دادگاه، و دادسرا شعب بر عالوه راستا نيا در نكهيا به توجه با

 حقـوق  نقـض  جرم حوزه در تيصالح مسئله به شتريب توجه شده، صادر كشور يعال وانيد
 مقـررات  اصـالح  بـا  قانونگذار كه شود يم شنهاديپ. است الزم يتجار عالمت و نام دارندگان
 يفعلـ  نيقـوان  ابهام تا كند فيتكل نييتع يشتريب صراحت با ت،يصالح مسئله يبرا موجود
 كشـور  يعـال  وانيـ د شـعب  از يمعارضـ  يآرا صـدور  نكـه يا به توجه با نيهمچن. شود رفع
 ييقضـا  دسـتگاه  اسـت  الزم آورده، فـراهم  را هيـ رو وحدت يرأ صدور نهيزم كه شده صادر
الزم يرأ مناسـب،  قانون وضع زمان تا و بردارد ياساس يگام حوزه نيا اختالفات حل يبرا

  .كند صادر خصوص نيا در ياالتباع
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