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Registration in European Union
Mohammad Hossein Erfanmanesh1, Mahdi Zahedi2, Mahmoud Abbasi3
Abstract
Background and aim: The registration of trademarks related to
pharmaceutical trademarks in the European Union in comparison with other
trademarks requires more complicated and longer procedure. Respecting
health hazards posed by medicine errors, determination of an appropriate
legal framework is of particular importance. This article addresses such
difficulties and complicity, and reviews and analyses the case-law approach
to those challenges.
Method: The method used in this Article is descriptive-analytical. Data
have been compiled by bibliotheca methods through taking notes from
relevant sources. The collected data have been analyzed in light of
regulations and courts decisions.
Findings: On the one hand, in addition to normal application-based
procedure required at trademark offices, pharmaceutical trademarks must be
examined and approved prior to utilization by health-related authorities
because of their impact on public health. On the other hand, the length of
this approval process could put the validity of many registered
pharmaceutical trademarks at risk in light of genuine use requirement,
because such trademarks cannot be used in the market before obtaining the
public-health-related authorization. Moreover, the particular criteria
governing the assessment of the likelihood of confusion add more complicity
to the difficulties with the registration of pharmaceutical trademarks. When
deciding on a proposed trademark and a prior mark, the difference between
the consumers’ knowledge that includes not only medicine and medical staff,
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but also patients poses challenges on how to evaluate the risk of confusion
between those marks.
Conclusion: When assessing a likelihood of confusion, healthcare
professionals and end-users should be considered. Also, in assessing the
similarity of the goods or services concerned, factors such as their nature,
their end users intended purpose and their method of use and whether they
are in competition with each other or are complementary should be taken
into account.
Keywords
Pharmaceutical Preparations, Trademarks, Marketing Authorization,
Genuine Use, Similarity of Trademarks, Goods and Services
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چکیده
زمینه و هدف :ثبت عالئم تجاری برای محصوالت دارویی در اتحادیه اروپا در مقایسه با ثبت سایر
عالئم مستلزم طی فرآیندی پیچیده و طوالنیتر است .از آنجا که ایجاد اشتباه و گمراهی ناشی از نصب
نادرست عالئم تجاری بالقوه میتواند سالمت و بهداشت افراد جامعه را به مخاطره بیاندازد ،تبیین دقیق
چارچوب حقوقی ناظر بر ثبت این عالئم حائز اهمیت ویژهای است .این مقاله با بررسی این پیچیدگیها
و چالشها به تحلیل رویهها و راه حلهای موجود در ثبت عالئم تجاری محصوالت دارویی میپردازد.
روش :روش تحقیق حاضر توصیفی ـ تحلیلی است .اطالعات با استفاده از شیوه کتابخانهای از طریق
ابزار فیشبرداری گردآوری شدند .این اطالعات با توجه به قوانین و تصمیمات دادگاهها در اروپا تحلیل
گردیدهاند.
یافتهها :از یکسو ،عالوه بر لزوم طی مراحل معمول در دفاتر ثبت عالئم تجاری ،عالئم محصوالت
دارویی قبل از استفاده میبایست به لحاظ تأثیری که بر سالمت عمومی جامعه خواهند داشت ،به تأیید
نهادهای رسمی سالمت برسند .از سوی دیگر ،طوالنیشدن بررسی جنبههای سالمت عمومی این عالئم
ممکن است عالئم به ثبترسیده را از حیث مهلت قانونی برای استفاده واقعی در معرض ابطال قرار دهند،
زیرا تا زمانی که نتیجه بررسی چنین جنبههای مشخص نشده باشد ،امکان استفاده از عالئم محصوالت
دارویی وجود نخواهد داشت .عالوه بر این ،شرایط خاصی که بر ارزیابی احتمال ایجاد اشتباه بین عالئم
حاکم است ،چالشهای ثبت این عالئم را مضاعف میکند .در زمان تصمیمگیری پیرامون تشابه و امکان
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شامل متخصصان پزشکی و دارویی و هم بیماران میشوند ،ارزیابی احتمال ایجاد اشتباه بین این عالئم
را بحثبرانگیز میکند.
بحث و نتیجهگیری :هنگام ارزیابی احتمال ایجاد اشتباه دو عالمت ،خواه محصول تحت پوشش
عالمت پیشنهادی صرفاً با نسخه تجویز شود ،خواه بدون آن ،میانگین توجه و آگاهی هم متخصصان و
هم مصرفکنندگان نهایی در نظر گرفته میشود .همچنین برای تعیین مشابهت کاال ،در نظرگرفتن
خصوصیات آنها از حیث نوع ،هدف مورد نظر ،شبکه توزیع ،مصرفکننده و اینکه آیا رقابتی یا مکمل
هستند حائز اهمیت است.

واژگان کلیدی
محصوالت دارویی ،عالئم تجاری ،مجوز عرضه دارو به بازار ،استفاده واقعی ،تشابه کاال یا خدمات
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عالئم تجاری یکی از مؤلفههای کلیدی و عناصر با ارزش دارایی و سرمایه تجار و شرکتها
در کسب و کار هستند .اغلب شرکتها با استفاده از عالئم تجاری تقاضا برای خرید تولیداتشان
را تشویق و تقویت میکنند و از این عالئم به عنوان نشانهای برای تضمین کیفیت کاال و
خدمات خود بهره میگیرند ( .)1با ثبت این عالئم ،تجار و شرکتها از حق انحصاری استفاده از
آنها بهرهمند خواهند شد که از این طریق هم به مشتریان در تمیزدادن تولیدات و خدمات
خود از سایر کاال و خدمات در بازار کمک میکنند و هم در مقابل سوء استفاده از عالئم و
رقابت نامشروع مورد حمایت حقوقی قرار میگیرند (.)2
بهره فراوانی از عالئم تجاری میبرد .مطابق با آمار منتشرهشده توسط سازمان بهداشت جهانی،
در سال  2111ارزش فرآوردههای دارویی در بازارهای جهانی  311میلیارد دالر بوده است که از
این مبلغ ده شرکت اول و مشهور در تولید دارو درآمدی بالغ بر  11میلیارد دالر داشتند (.)3
طبعاً نقش عالئم تجاری در شناساندن محصوالت این شرکتها به مصرفکنندگان حائز جایگاه
ممتازی است.
با توجه به افزایش تولید داروهای حیات بخش و تأثیر آن در عرصههای سالمت و اقتصاد،
عالئم تجاری برای چنین محصوالتی جایگاه ویژهای در مباحث حقوق مالکیت فکری پیدا
کردهاند ( .)1از دیدگاه حقوقی ،کارکرد این عالئم و نشانههای باید به گونهای باشد تا بیماران،
پرستاران و پزشکان را قادر سازد تا محصوالت درمانی را با توجه به تولیدکننده ،کیفیت و سایر
خصوصیات از سایر فرآوردههای مشابه تمیز دهند .از آنجا که ایجاد اشتباه و گمراهی ناشی از
نصب نادرست عالئم تجاری بالقوه میتواند سالمت و بهداشت افراد جامعه را به مخاطره بیاندازد،
ثبت این عالئم برای محصوالت دارویی مستلزم نظارت و بررسی دقیق و بیشتر است (.)5
با توجه به اینکه حقوق انحصاری ناشی از ثبت عالئم تجاری اصوالً تا زمان نامحدودی قابل
تمدید است ،تعیین و تبیین رژیم حقوقی ناظر بر ثبت این عالئم هم به دلیل نقش آنها در ایجاد
فضای مناسب برای رقابت و کسب و کار و هم به لحاظ تأثیرات و پیامدهایشان بر سالمت انسان
اهمیت خاصی پیدا میکند.

محمدحسین عرفانمنش ،مهدی زاهدی ،محمود عباسي

در این میان ،صنعت داروسازی به عنوان یکی از پردرآمدترین صنایع در جهان نصیب و
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در فرایند ثبت عالئم تجاری محصوالت دارویی در اتحادیه اروپا میپردازد .آنچه ثبت عالئم تجاری
محصوالت دارویی را نسبت به ثبت سایر عالئم متفاوت و اغلب دشوار میسازد ،در وهله اول در
این است که این عالئم عالوه بر لزوم طی تشریفات معمول برای ثبت عالئم تجاری میبایست از
نهادهای رسمی در ارتباط با بهداشت عمومی مجوز عرضه به بازار دریافت نمایند .بخش اول این
مقاله به مطالعه فرآیند تأیید عالئم تجاری محصوالت دارویی از لحاظ سالمت عمومی میپردازد.
بررسي وضعیت و چالشهای ثبت عالئم تجاری محصوالت دارویي در اتحادیه اروپا

بخش دوم این مقاله ،شرط «استفاده واقعی ( »)Genuine Useرا در ارتباط با عالئم تجاری
محصوالت دارویی مورد بررسی قرار میدهد .مطالعه این مسأله از آن جهت اهمیت دارد که
طوالنیشدن بررسی جنبههای سالمت عمومی این عالئم ممکن است عالئم به ثبترسیده را از
حیث شرط استفاده واقعی (استفاده از عالمت طی مدت پنج ساله از زمان ثبت) در معرض ابطال
قرار دهند ،چراکه تا زمانی که نتیجه بررسی چنین جنبههای مشخص نشده باشد ،امکان استفاده
از عالئم محصوالت دارویی در بازار وجود نخواهد داشت.
بخش پایانی مقاله پیش رو شرایط خاصی را که بر ارزیابی احتمال ایجاد اشتباه میان عالئم
تجاری حاکم است ،مورد مطالعه قرار میدهد .از آنجا که فرایند بررسی احتمال ایجاد اشتباه
اغلب موجب ایجاد پیچیدگی و چالشهایی میشود ،در این بخش رویه قضایی اتحادیه اروپا در
مواجه با چنین چالشهایی بررسی میشود.
مجوز عرضه به بازار
به طور کلی ،نظام حقوقی ثبت عالئم تجاری در اتحادیه اروپا مبتنی بر یک سازوکار یکپارچه
و متمرکز است که از طریق آن متقاضیان با ثبت عالمت تجاری خود نزد «دفتر هماهنگسازی
و بازار داخلی ( »)Office for Harmonization in the Internal Marketبه عنوان زیر
مجموعهای از ارگانهای اتحادیه ،از حمایت حقوقی در تمامی بیست و هشت عضو برخوردار
میگردند .عالمت ثبتشده در این دفتر« ،عالمت تجاری اجتماع (»)Community Trade Mark
یا «عالمت تجاری اروپایی ( »)European Trade Markنامیده میشود ( ،)6البته متقاضیان
ثبت عالمت تجاری در یک یا چند کشور معدود از اعضای اتحادیه اروپا میتواند تقاضانامه خود
را به دفاتر ملی ثبت عالئم تسلیم و از عالئم خود صرفاً در آن کشور یا کشورها حمایت کنند،
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بیشتری از کشورها امکانپذیر باشد ،اغلب تجار و شرکتها ترجیح میدهند جهت صرفهجویی
در وقت و هزینه از طریق دفتر هماهنگسازی اقدام به ثبت عالئم تجاری خود کنند.
صرف نظر از فرایند ثبت عالئم در دفتر هماهنگسازی و سایر دفاتر ملی ،تولیدکنندگان
فرآوردههای دارویی میبایست جهت اخذ مجوز عرضه کاالهای خود به بازار کشورهای عضو اتحادیه
اروپا ،تقاضانامه جداگانهای را برای بررسی پیامدهای استفاده از دارو و همین طور عالمت
تجاری آن بر سالمت و بهداشت عمومی تسلیم کنند ( .)2ارگان مسؤول برای بررسی چنین
تقاضانامههایی «آژانس اروپایی دارو ( »)European Medicines Agencyیا نهادهای ملی
آژانس برای متقاضیان استفاده از دارو و عالئم تجاری آنچه در کلیه کشورهای عضو اتحادیه (به
عالوه ایسلند ،لیختناشتاین و نروژ) و چه در تکتک این کشورها قابل استناد است ،اما مجوز
صادرشده توسط نهاد ملی مربوطه صرفاً جهت استفاده از دارو در همان کشور ارزش اجرایی
دارد .از این رو متقاضیان استفاده از عالمت تجاری اروپایی که از طریق دفتر هماهنگسازی
اقدام به ثبت آن میکنند ،میبایست تقاضانامه خود را تسلیم آژانس اروپایی دارو نمایند.
الزام تولیدکنندگان به ارسال تقاضانامه اخذ مجوز برای عرضه دارو به بازار شامل محصوالت
برای مصرف انسان میباشد که انواع قابل توجهی از داروها همانند فرآوردهها برای درمان ایدز،
سرطان ،دیابت ،اختالالت عصبی ،امراض ویروسی و بیماریهای مختلکننده سیستم ایمنی بدن
را دربرمیگیرد ( .)8شرکتهای داروسازی معموالً بعد از ثبت عالئم در دفتر هماهنگسازی و
بازار داخلی اقدام به تسلیم تقاضانامه خود به آژانس اروپایی دارو میکنند (.)3
مبنای حقوقی ارزیابی عالئم در آژانس« ،دستورالعمل در ارتباط با اسامی قابل قبول برای
محصوالت دارویی جهت استفاده انسان با استفاده از یک رویه متمرکز» مصوب سال 2112
میباشد ( .)11مطابق با بند اول این دستورالعمل ،آژانس موظف است تا عالئم پیشنهادی را از
جهت اینکه آیا این اسم موجب ایجاد نگرانی درباره بهداشت عمومی یا ایجاد مخاطره پیرامون
مسائل ایمنی جامعه میشوند ،مورد بررسی قرار دهد.
بر این اساس ،در صورت محققشدن هر یک از این چهار شرط ،آژانس درخواست صدور مجوز
برای عالمت پیشنهادی محصوالت دارویی را نخواهد پذیرفت (:)11

محمدحسین عرفانمنش ،مهدی زاهدی ،محمود عباسي

مشابه (عمدتاً وزارت بهداشت) در هر یک از کشورهای عضو میباشد .مجوزهای صادره توسط
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شود؛
2ـ در صورتی که باعث ایجاد اشتباه با «اسامی غیر اختصاصی بینالمللی ( International

( »)Non-Proprietary Nameنام مواد و ترکیبات فعال دارویی) گردد؛
3ـ در صورتی که توارد ذهنی گمراهکننده از حیث دارویی یا درمانی ایجاد کند؛
1ـ در صورتی که باعث گمراهی از لحاظ ترکیبات محصول باشد.
بررسي وضعیت و چالشهای ثبت عالئم تجاری محصوالت دارویي در اتحادیه اروپا

همچنین عالئم پیشنهادی نمیبایست شامل هر گونه پیام تبلیغی در ارتباط با ترکیبات یا
خصوصیات درمانی و دارویی محصول تولید شده باشند ( .)11الزم به ذکر است که زبان معیار
برای در نظرگرفتن تطابق عالئم پیشنهادی با شروط فوقالذکر زبانهای رسمی اتحادیه اروپا
(بیست و چهار زبان کشورهای عضو) میباشد .برای مثال ،آژانس درخواست شرکت آمریکایی
االی لیلی ( )Eli Lillyرا مبنی بر صدور مجوز برای عالمت « »FORTEOبرای داروی ضد پوکی
استخوان رد کرد .استدالل آژانس چنین بود که این عالمت تداعیکننده کلمه نیرو و استقامت
در زبانهای ایتالیایی و اسپانیایی است و در نتیجه حاوی تبلیغ غیر قابل قبول محصول است (.)11
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که آژانس اصوالً با درخواست صدور مجوز برای هر عالمت
پیشنهادی که موجب ایجاد اشتباه با عالمت پیشین شوند و یا اینکه اطالعات نادرست و
گمراهکنندهای راجع به خواص درمانی محصول ارائه دهد ،مخالفت خواهد کرد .با توجه به
اینکه این صالحیت آژانس مشابه با عملکرد دفتر هماهنگسازی و همچنین سایر دفاتر ملی در
بررسی و ثبت عالئم تجاری میباشد ،ممکن است این شبهه به وجود آید که آژانس نقش و
کارکردی موازی با این دفاتر دارد ،زیرا آنها نیز عالئم پیشنهادی را بر اساس امکان ایجاد اشتباه
با عالئم پیشین و یا ایجاد گمراهی در ارتباط با کیفیت ،خصوصیات و مبدأ جغرافیایی کاال و
خدمات مورد بررسی قرار میدهند.
اما باید توجه داشت که هدف از انجام بررسیها در این دو ارگان متفاوت است .یکی از
اهداف دفاتر ثبت عالئم تجاری از بررسی عالئم پیشنهادی حمایت از حقوق مکتسبه کسانی
است که در کسب این حقوق تقدم داشتهاند .به عنوان مثال ،در صورتی که عالمت پیشنهادی
عین یا مشابه عالمتی باشد که قبالً به نام شخص دیگری ثبت شده و به لحاظ ارتباط و شباهت
میان کاال یا خدمات موجب گمراهی عموم گردد ،این عالمت ثبت نخواهد شد .این در حالی است
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لحاظ سالمت و بهداشت و همچنین پیشگیری از اشتباهی است که ممکن است به استعمال
نادرست دارو بیانجامد (.)12
شایان ذکر است بعد از تسلیم درخواست مجوز عرضه دارو ،آژانس عالوه بر انجام بررسیهای
ضروری توسط زیرمجموعههایش ،یک نسخه از درخواست را به نهادها ملی صاحب صالحیت،
کمیسیون اروپا و سازمان بهداشت جهانی ارسال میکند .هر کدام از این مراجع میتوانند با ذکر
دلیل نسبت به پذیرش عالمت پیشنهادی اعتراض کنند .آژانس با در نظرگرفتن این اعتراضات
نتیجه نهایی را اعالم مینماید .مطابق با آمار منتشره ،در سال  %13 ،2112از تقاضانامهها به
دفتر هماهنگسازی تنها  %16در همان سال بوده است ( .)11به عبارت دیگر ،میانگین عدم
پذیرش درخواستها در آژانس اروپایی دارو سه برابر بیشتر بوده است.
به دلیل احتمال کم و دشواری در اخذ مجوز عرضه دارو از آژانس ،بسیاری از شرکتهای
داروسازی اقدام به تسلیم چندین عالمت تجاری به آژانس میکنند تا بتوانند حداقل برای یکی
از آنها مجوز اخذ نمایند ( .)3مطابق با مقررات آژانس برای هر قلم دارو میتوان تا چهار عالمت
تجاری پیشنهاد داد ( .)11برای این منظور ،این قبیل شرکتها ابتدا چندین عالمت تجاری را
در دفتر هماهنگسازی به ثبت میرسانند و بعد از آن عالئم به ثبترسیده را برای دریافت مجوز
عرضه به آژانس ارائه میدهند.
چنین رویهای عمالً تأثیرات منفی به همراه دارد .اوالً از آنجا که هزینه ثبت عالئم تجاری
برای داروها افزایش مییابد ،قیمت این داروها نیز برای مصرفکننده نهایی افزایش خواهد یافت؛
ثانیاً این رویه منجر به بروز پدیده «شلوغی عالئم تجاری ( »)Trade Mark Clutteringمیشود
( .)15با توجه به اینکه تعداد تقاضانامههای ثبت عالئم دارویی نسبت به سایر عالئم در دفتر
هماهنگسازی بیشتر است ،پدیده شلوغی عالئم تجاری در ارتباط با این قسم عالئم نمود بیشتری
پیدا میکند .به این ترتیب ،همهساله بر تعداد عالئم به ثبترسیده که مورد استفاده قرار نگرفتهاند،
افزوده میشود و در نتیجه انتخاب عالمت جدید برای تولیدات آتی دشوارتر میگردد .الزم به
ذکر است که طبقه پنجم از نظام طبقهبندی نیس که مربوط به عالئم دارویی میباشد ،یکی از
شلوغترین طبقات کاال و خدمات است ،به نحوی که تا سال  2113در این طبقه تعداد 62111
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به ثبت رسیدهاند (.)16
استفاده واقعی
عالمت تجاری اروپایی باید مورد استفاده قرار بگیرد تا قابل حمایت باشد .در غیر این
بررسي وضعیت و چالشهای ثبت عالئم تجاری محصوالت دارویي در اتحادیه اروپا

صورت ،ثبت عالمت قابل ابطال است .مطابق با مواد  15و  51قانون عالمت تجاری اروپا ،در
صورتی که در طی پنج سال از زمان ثبت ،عالمت تجاری در اتحادیه اروپا مورد استفاده واقعی
قرار نگیرد یا اینکه چنین استفاده به طور متوالی طی دوره پنج ساله تعلیق شده باشد ،به
درخواست ذینفع ثبت عالمت توسط دفتر هماهنگسازی ابطال میشود ،مگر اینکه دالیل
موجهی برای عدم استفاده ارائه گردد.
با توجه به اینکه اخذ مجوز عرضه دارو اغلب بیش از پنج سال به طول میانجامد ( ،)3این
مقرره میتواند ثبت عالئم تجاری محصوالت دارویی را مورد چالش قرار دهد .از این رو تفسیر
اینکه چه اعمالی در زمره استفاده واقعی از عالمت قلمداد میشود ،تأثیر مهمی بر حمایت از
عالئم تجاری محصوالت دارویی خواهد داشت .دادگاه عدالت اتحادیه اروپا در بیان تفسیر
استفاده واقعی از عالئم به ثبت رسیده اظهار داشته است ،استفاده واقعی زمانی محقق میشود
که کاال و خدمات موضوع عالئم تجاری به بازار عرضه شده باشند یا اینکه در شرف عرضه
باشند به نحوی که مراحل آمادهسازی کاال برای عرضه به بازار در دست اقدام باشد (.)12
مطابق با رأی فوقالذکر و همچنین تصمیم دفتر هماهنگسازی ،فعالیتهای تبلیغاتی و اقدام
برای دریافت مجوز قیمت دارو از جمله اعمالی هستند که نشانگر در شرف عرضه قراردادن دارو
هستند ( .)12-18الزم به ذکر است تسلیم درخواست اخذ مجوز برای عرضه دارو به آژانس
اروپایی دارو نمیتواند شامل عنوان در شرف عرضه قراردادن محصوالت دارویی تلقی گردند،
زیرا اقدام به دریافت چنین مجوزی مستقیماً با قابل عرضهبودن و قابلیت استفاده از دارو و
عالمت آن ارتباط دارد و امکان عدم پذیرش آنها وجود دارد .همچنین تا قبل از دریافت مجوز
عرضه کاال از آژانس ،امکان انجام فعالیتهای تبلیغی و اقدام برای دریافت مجوز قیمت دارو
امکانپذیر نمیباشد.
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آژانس نمیتوان با تفسیر ارائهشده توسط دادگاه عدالت اتحادیه اروپا توجیه کرد ،عدهای ثبت
مجدد این عالئم را پیشنهاد دادهاند ( .)3در این روش ،مالک عالمت تجاری به ثبترسیده در
خالل پنج سال از زمان ثبت ،مجدداً تقاضای ثبت همان عالمت میکنند و به این صورت سقف
مهلت زمانی استفاده واقعی از عالمت خود را افزایش میدهند .با این حال ،آییننامه اجرایی
دفتر هماهنگسازی انجام این راه حل را با مشکل مواجه میکند .مطابق با این آییننامه ،عمل
مالک یک عالمت تجاری در تقاضا برای ثبت مجدد همان عالمت با انگیزه به تعویقانداختن آثار
عدم استفاده واقعی از عالمت ثبتشده ،عدم حسن نیت او محسوب میشود ( .)13عدم حسن
با وجود این ،به نظر میرسد که این مقرره در تناقض با یکی از آراء دادگاه عدالت اتحادیه
اروپا باشد .دادگاه در این رأی اظهار میدارد برای تشخیص عدم حسن نیت متقاضی ثبت،
دادگاههای ملی میبایست تمام عوامل مؤثر و خاص را در هر پرونده در نظر بگیرد ( .)21با
توجه به این رأی ،بعید به نظر میرسد که دادگاهها تقاضای مجدد برای ثبت عالئم تجاری
محصوالت دارویی را عدم حسن نیت قلمداد کنند ،چراکه عمالً امکان استفاده از عالمت تجاری
به دلیل انجام مراحل قانونی تأیید دارو و عالمت آن امکان وجود ندارد و این عدم استفاده قابل
انتساب به اراده مالک عالمت تجاری نیست (.)3
در پایان این بخش ،ذکر این مطلب ضروری است که مطابق با ماده  15قانون عالمت
تجاری اروپا در صورتی که عدم استفاده ناشی از دالیل موجه باشد ،دادگاه حکم به ابطال
عالمت تجاری نخواهد داد .به این ترتیب میتوان اینگونه استدالل کرد که عدم استفاده از عالئم
تجاری محصوالت دارویی به دلیل انجام مراحل تأیید دارو و عالمت آن موجه است ،زیرا طی
این مراحل بر طبق مقررات اتحادیه اروپا اجتنابناپذیر است .این استدالل با توجه به ماده 13
موافقتنامه در مورد جنبههای مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس) مبنای حقوقی
نیز پیدا میکند .مطابق با مفاد این ماده ،دالیل موجه عدم استفاده از عالمت به ثبترسیده باید
شامل موقعیتهایی باشد که خارج از اراده مالک عالمت به وجود آمدهاند (مثل محدودیتهای
واردات و یا سایر الزامات دولتی در ارتباط با کاال یا خدمات مربوطه) .همچنین دادگاه بدوی
اروپا در پرونده « »Ponte Finanziaria v. OHIMIlاظهار داشت دالیل موجه عدم استفاده از
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تجاری باشد (.)21
با توجه به این مستندات قانونی ،میتوان چنین برداشت که مقررات ناظر بر اخذ مجوز
عرضه محصوالت دارویی نوعی الزامات دولتی هستند که طوالنیشدن روال اجرای آن خارج از
اراده مالک عالئم میباشد و میتواند از جمله دالیل معتبر برای توجیه عدم استفاده واقعی از
عالمت به ثبت رسیده باشد .در این زمینه ،در پرونده « »Viadur v. Diadurدفتر هماهنگسازی با
بررسي وضعیت و چالشهای ثبت عالئم تجاری محصوالت دارویي در اتحادیه اروپا

همین استدالل وقفه سه ساله را جهت دریافت مجوز عرضه برای داروی « »DIADURخارج از
مهلت پنج ساله برای استفاده واقعی از عالئم تجاری اعالم کرد (.)22
چگونگی ارزیابی احتمال ایجاد اشتباه عالئم تجاری محصوالت دارویی
یکی از اصول حاکم بر حقوق عالئم تجاری جلوگیری از ثبت ،یا در صورت به ثبترسیدن ،ابطال
عالئمی است که استفاده از آنها موجب ایجاد احتمال اشتباه در ارتباط با منشأ کاال میگردد (.)23
احتمال اشتباه زمانی ایجاد میشود که «مصرفکنندگان عادی ( »)Average Consumerدر
اثر استفاده از عالمت معارض تصور کند محصوالت موضوع این عالمت توسط فرد یا شرکت
دارنده عالمت مقدم تولید میشود ،یا اینکه تصور کند میان دو تولیدکننده ارتباطی از لحاظ
اقتصادی ،حقوقی یا سازمانی وجود دارد ( .)21به این ترتیب ،قانون با عدم ثبت یا ابطال ثبت
عالمت گمراهکننده از حقوق مالکین عالئم مقدم و نیز مصرفکنندگان حمایت میکند .همانطور
که پیشتر ذکر شد ،به دلیل تأثیرات نامطلوب اشتباه در انتخاب و مصرف دارو بر سالمت و
بهداشت عمومی ،اجرای این اصل در ارتباط با عالئم تجاری محصوالت دارویی حائز اهمیت دو
چندان است.
در این رابطه ،ماده  8قانون عالمت تجاری اروپا مقرر میدارد در صورتی که عالمت پیشنهادی
عین یا مشابه عالمت تجاری مقدم و همچنین برای کاال یا خدمات یکسان یا مشابه باشد و
باعث ایجاد احتمال اشتباه عموم درباره مبدأ کاال یا خدمات گردد ،آن عالمت ثبت نخواهد شد.
با توجه به این ماده ،میتوان مؤلفههای دخیل در ارزیابی احتمال ایجاد اشتباه را در سه مورد خالصه
کرد1 :ـ عموم (مصرفکنندگان عادی)؛ 2ـ تشابه عالمت پیشنهادی و عالمت مقدم؛ 3ـ تشابه
کاال یا خدمات .در ادامه این مقاله به توضیح و تحلیل سه مؤلفه یادشده میپردازیم.
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در ارتباط با معیار اول باید اظهار داشت میزان توجه مصرفکنندگان نسبت به تفاوت میان
عالئم در احتمال ایجاد اشتباه تأثیر مستقیم دارد .هر چقدر میزان توجه و دقت به عالمت
تجاری بیشتر باشد ،احتمال ایجاد اشتباه کاهش مییابد ،مثالً متخصصان در عرصه پزشکی و
دارویی قاعدتاً نسبت به سایر اقشار درباره تفاوتهای جزئی میان عالئم آگاهتر هستند و قابلیت
تشخیص و تفکیک آنها را دارند .با توجه به اینکه آن بخش از اعضای جامعه که با عالمت
تجاری سروکار دارند ،ممکن است شامل هم افراد با توجه باال و هم افراد با توجه پایین باشند،
در حقوق عالئم تجاری امکان ایجاد اشتباه از دیدگاه مصرفکنندگان با درجه توجه متعارف
الزم به ذکر است ،شرایط و نوع کاال یا خدمات در میزان توجه مشتریان به تفاوت عالئم
تجاری تأثیر قابل توجهی دارد .معموالً مصرفکنندگان توجه بیشتری به عالئم محصوالت گران
قیمت ،نامتعارف یا دارای احتمال خطر بذل میکنند ( .)13محصوالت دارویی در زمره کاالهای
دارای احتمال خطر طبقهبندی میشوند و در نتیجه میانگین توجه مصرفکننده عادی به عالئم
در ارتباط با محصوالت دارویی نسبت به سایر کاالها باالتر است ( .)3بنابراین با توجه به نوع
کاال میانگین توجه مصرفکننده متفاوت میشود.
یکی از مباحث بحثبرانگیز در زمینه تفسیر و تطبیق مفهوم مصرفکننده عادی در ارتباط
با محصوالت دارویی این است که چه کسانی در زمره مصرفکنندگان عادی این محصوالت قرار
میگیرند .تا قبل از سال  ،2111بسته به اینکه داروی مورد بحث با نسخه یا بدون نسخه قابل
دسترسی بود ،رویه دفاتر ثبت عالئم و دادگاهها متفاوت بود .در مورد داروهای قابل خرید بدون
نسخه ،رویکرد حاکم این است که مصرفکننده عادی شامل هم متخصصان در عرصه سالمت
(پزشکان ،داروسازان ،پرستاران و بهیاران) و هم مصرفکننده نهایی (بیماران فاقد دانش پزشکی
یا دارویی) میگردد ( ،)21اما در ارتباط با داروهایی که صرفاً با نسخه قابل خرید هستند ،رویه
به این ترتیب بود که فقط متخصصان در عرصه سالمت به عنوان مصرفکننده عادی در نظر
گرفته میشدند .به عبارت دیگر در بررسی شباهت میان دو عالمت میانگین توجه و آگاهی
چنین متخصصانی معیار بود.
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برای داروی مرتبط با ایمندرمانی با وجود اعتراض مالک عالمت مقدم «»RIBOMUNYL
پذیرفت .شعبه تجدیدنظر دفتر در تبیین این رأی ابراز داشت از آنجا که داروی موضوع عالمت
پیشنهادی صرفاً با نسخه فروخته میشود ،انتخاب آنها برای فروش توسط متخصصان پزشکی
یا دارویی انجام میشود .از این رو احتمال ایجاد اشتباه به دلیل توانایی آنها در تمیز تفاوت این
دو عالمت به طور قابل مالحظهای کاهش مییابد ،به نحوی که تفاوت در یک حرف از یک
بررسي وضعیت و چالشهای ثبت عالئم تجاری محصوالت دارویي در اتحادیه اروپا

کلمه برای رفع احتمال ایجاد اشتباه در چنین مواردی کفایت میکند (.)26
این رویکرد با رأی دادگاه عدالت اروپا در پرونده « »Ineos Healthcare v. OHIMتغییر
کرد .موضوع مورد مناقشه در این پرونده تعارض تقاضانامه برای ثبت عالمت «»ALPHAREN
با عالمت مقدم « »ALPHA D3بود .دادگاه در این رابطه اظهار داشت علیرغم اینکه انتخاب
محصوالت تحت پوشش عالمت پیشنهادی برای فروش با واسطه متخصصین داروشناس انجام
میشود ،امکان ایجاد اشتباه به قوه خود باقی است ،زیرا مصرفکننده نهایی ممکن است در
صورت نیاز به تهیه هر دو محصول با عالئم تجاری آنها مواجه شوند ( .)22همچنین این امکان
وجود دارد که داروهای قابل خرید با نسخه به مرور زمان و با وضع مقررات جدید بدون نسخه
نیز قابل تهیه باشند .از این رو تقاضانامه ثبت عالمت به علت امکان ایجاد اشتباه رد شد.
به این ترتیب رویه کنونی دفاتر ثبت عالئم و دادگاهها عدم تفکیک میان داروها است .در
نتیجه ،هنگام ارزیابی احتمال ایجاد اشتباه دو عالمت خواه محصول تحت پوشش عالمت
پیشنهادی صرفاً با نسخه تجویز شود ،خواه بدون آن نیز در دسترس باشد ،میانگین توجه و
آگاهی هم متخصصان در عرصه دارویی و هم مصرفکننده نهایی در نظر گرفته میشود ،البته
الزم به ذکر است که دادگاهها از این آزادی برخوردار خواهند بود تا در صورت وجود شرایط
خاص و با توجه به محتویات هر پرونده تصمیمی متفاوت با رویه جاری اتخاذ کنند (.)28-31
برای مثال ،داروهایی که به طور مستقیم از طریق بازار به مشتریان عرضه نمیشود و انتخاب و
استعمال آنها انحصاراً تحت نظارت و سرپرستی کادر مجرب پزشکی است از رویه فوقالذکر
استثنا شدهاند .نمونه رایج چنین محصوالتی داروهای بیهوشی هستند که صرفاً در بیمارستانها
تجویز و مورد استفاده قرار میگیرند ( .)31در چنین مواردی ،مصرفکنندگان عادی همان
متخصصان دارویی یا پزشکی خواهند بود و نه بیماران.
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دومین مؤلفه در ارزیابی احتمال ایجاد اشتباه میزان تشابه عالمت پیشنهادی با عالمت
مقدم است .مطابق با قواعد حقوق عالئم تجاری در اتحادیه اروپا ،برآیند کلی از تشابهت
تصویری ،آوایی و مفهومی عالئم مالک عمل برای ارزیابی امکان ایجاد اشتباه پیرامون آن عالئم
خواهد بود ( .)32در ارتباط با محصوالت دارویی ،با توجه به اینکه مصرفکنندگان به نام دارو
توجه دارند ،رویه قضایی به تشابهت تصویری اهمیت کمتری داده است (.)26
در تعیین احتمال ایجاد اشتباه ،میزان آگاهی و دانش مصرفکنندگان نسبت به تفاوتهای
عالئم مورد مناقشه نقش کلیدی ایفا میکند .در پرونده «»RESPICFORT v. RESPICUR
تشابهش با عالمت به ثبترسیده « »RESPICORTقابل قبول است .داروی تحت پوشش هر
دو عالمت برای درمان اختالالت تنفسی بود .استدالل دفتر هماهنگسازی برای اخذ چنین
تصمیمی این بود که علیرغم تشابه پنج حرف اول ،تفاوت در سه حرف آخر برای تمایز میان دو
عالمت کافی است (.)33
این تصمیم در دادگاه بدوی اروپا نقض شد .دادگاه در ابتدا اظهار داشت مخاطبان عالمت
پیشنهادی هم متخصصان پزشکی و دارویی و هم بیماران هستند .دسته اول به خوبی قادر به
تشخیص تفاوت این دو عالمت هستند .واژه مشترک « »RESPIمخفف کلمه «»Respiratory
به معنی تنفسی است .سه حرف الحاقی به عالمت پیشنهادی ،یعنی « »CURمخفف واژه
« »Cureبه معنی درمان ،و چهار حرف آخر عالمت مقدم « »CORTمربوط به اصطالح
« »Corticoidsبه معنی هرونهای ترشحشده توسط غدد فوق کلیوی تفاوت نوشتاری و
معنایی دارند .با وجود این ،از آنجایی که مصرفکنندگان عادی دانش محدودی پیرامون
اصطالحات پزشکی و دارویی دارند ،آنها قادر به تشخیص صحیح تفاوت بین دو واژه «»CUR
و « »CORTنخواهند بود .با توجه به اشتراک هر دو عالمت در کلمه «( »RESPIتنفسى) و
استفاده از آنها برای داروهای اختالالت تنفسی ،عالمت پیشنهادی از دیدگاه مصرفکننده
عادی شباهت مفهومی با عالمت مقدم دارد و در نتیجه قابل ثبت نیست (.)21
نمونه دیگر از اهمیت میزان آگاهی و دانش مصرفکنندگان در تعیین احتمال ایجاد اشتباه
پرونده « »Alcon v. OHIMاست ( .)31در این رأی ،مسأله مورد اختالف تعارض عالمت
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به ترکیبات مؤثر در درمان چشمدرد بودند .کلمه مشترک « »Viscمخفف « »Viscosityبه
معنی چسبندگى »Bio« ،مخفف « »Biologicalبه معنی زیستى »DUO« ،مخفف «»Double
به معنی دو برابر و « »PROمخفف « »Professionalبه معنی حرفهای و تخصصی است .دادگاه
بدوی در این پرونده ابراز داشت پیشوندهای مورد استفاده در این سه عالمت که از اصطالحات
روزمره زبان انگلیسی هستند ،معنای مستقلی به هر کدام از آنها میدهند .مصرفکنندگان
بررسي وضعیت و چالشهای ثبت عالئم تجاری محصوالت دارویي در اتحادیه اروپا

عادی به دلیل متعارف و غیر تخصصیبودن این واژگان و معانی آنها به سادگی قادر خواهد بود
که هر کدام از این سه عالمت را به خوبی از دیگری تمیز دهند .از این رو احتمال ایجاد اشتباه
به جهت شباهت مفهومی عالمت پیشنهادی با عالئم مقدم مرتفع میشود و در نتیجه عالمت
قابل ثبت اعالم گردید (.)31
3ـ تشابه کاال یا خدمات
مشابهت کاال یا خدمات یکی دیگر از عوامل مؤثر در ایجاد اشتباه میان عالئم تجاری است.
بر این اساس ،هرچه کاال یا خدمات عالمت پیشنهادی به کاال یا خدمات تحت پوشش عالمت
مقدم شبیهتر باشد ،احتمال ایجاد اشتباه و گمراهی مصرفکننده افزایش مییابد ( .)35باید
توجه داشت تصمیم نهایی در مورد احتمال ایجاد اشتباه بر مبنای ارزیابی کلی حاصل از میزان
مشابهت هم کاال یا خدمات و هم عالمت پیشنهادی با عالمت مقدم اتخاذ میشود .از این رو
شباهت کمتر میان عالئم به دلیل شباهت بیشتر بین کاال یا خدمات تحت پوشش آنها میتواند
موجب ایجاد اشتباه شود و بالعکس (.)36
بر اساس رأی دادگاه بدوی اروپا ،مهمترین عواملی که باید در زمان بررسی شباهت کاال یا
خدمات مورد توجه قرار بگیرند شامل نوع ،هدف مورد نظر ،شبکه توزیع ،مصرفکننده و اینکه
آیا کاال یا خدمات مربوطه «رقابتی ( »)Goods in Competitionیا «مکمل ( Complementary

 »)Goodsهستند میشود ( .)32منظور از کاالی رقابتی محصوالتی که قابلیت جایگزینی با
یکدیگر را دارند و مقصود از کاالی مکمل محصولی است که وجودش برای استفاده از محصول
دیگر ضروری است (.)38
دادگاه بدوی اروپا این عوامل را برای اولین بار در پرونده « »Alcon v. OHIMاعمال کرد
( .)33در این پرونده ،محصول موضوع عالمت پیشنهادی ( )TRAVATANترکیبات دارویی
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مشتمل بر مجموعهای از تولیدات بهداشتی از جمله برای درمان چشم و گوشدرد بود .نوع هر
دو محصول (دارو) ،هدف مورد نظر (درمان چشمدرد) ،مصرفکنندگان (متخصصین در حوزه
پزشکی ،دارویی و بیماران) و شبکه توزیع (عمدت ًا داروخانهها) مشابه بودند .همچنین هر دوی
آنها محصول مکمل به شمار میآمدند .بر این اساس ،با توجه به اشتراک دو محصول در تمام
عوامل تعیینکننده شباهت کاالها و در نتیجه افزایش احتمال گمراهی مصرفکنندگان درباره
تولیدکننده ،دادگاه عالمت پیشنهادی را غیر قابل ثبت اعالم کرد (.)33
پس از این تصمیم ،آرای متعاقب علیرغم وجود شباهت در محتویات پروندهها از رویه واحدی
توجه به خاصیت درمانی دارو ضروری قلمداد شده است .در واقع خاصیت درمانی دارو به عنوان
هدف محصول در نظر گرفته شده است ،اما در پروندههای دیگر ،صرف اینکه دو محصول به
طور کلی برای درمان مشکالت صحی انسان مورد استفاده قرار میگیرد ،جهت اشتراک در هدف
کافی دانسته شده است.
در پرونده « »Novartis v OHMIمحصول تحت پوشش عالمت پیشنهادی ()TOLPOSAN
مسکن دردهای ماهیچهای و محصول موضوع عالمت مقدم ( )TONOPANمسکن سردرد بود
( .)11نوع هر دو محصول (دارو) ،مصرفکنندگان (متخصصین در حوزه پزشکی و دارویی و
بیماران) و شبکه توزیع (عمدتاً داروخانهها) مشابه بود .هر دوی آنها کاالی رقابتی بودند .با
وجود شباهت دو دارو در این موارد ،دادگاه عمومی اروپا ابراز داشت تفاوت در خاصیت درمانی
محصوالت مورد بحث (هدف) برای عدم تشابهت دو دارو و در نتیجه رفع احتمال ایجاد اشتباه
کافی است ( .)11به این ترتیب ،عالمت پیشنهادی قابل ثبت اعالم گردید.
اما در پرونده « »Biofarma v OHMIدادگاه عمومی اروپا در ارتباط با اهمیت اختالف در
خاصیت درمانی رویکرد متفاوتی اتخاذ کرد ( .)11عالمت پیشنهادی ( )ALREXدر ارتباط با
ترکیبات دارویی برای درمان چشمدرد و عالمت مقدم ( )ARTEXپیرامون درمان دنداندرد و
بیماریهای قلبى و عروقى بود .نوع ،مصرفکنندگان و شبکه توزیع هر دو محصول مشابه بود.
همچنین ،دادگاه بر این عقیده بود که دو محصول از حیث هدف نیز مشابه هستند .در واقع،
هدف آنها به طور کلی درمان مشکالت صحی انسان بود .بر این اساس دادگاه نهایتاً چنین
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بحث را کاهش دهد و از اشتباه عموم جلوگیری کند .از این رو به دلیل شباهت محصوالت
تحت پوشش عالمت پیشنهادی با محصوالت موضوع عالمت مقدم تصمیم دفتر هماهنگسازی
مبنی بر ثبت عالمت پیشنهادی باطل اعالم گردید (.)11
در پرونده مشابه دیگر ،با وجود اینکه عالمت پیشنهادی ( )KREMEZINبرای ترکیبات
دارویی مرتبط با درمان دیابت و ناراحتیهای کبد و کلیه و عالمت مقدم ( )KRENOSINبرای
بررسي وضعیت و چالشهای ثبت عالئم تجاری محصوالت دارویي در اتحادیه اروپا

داروهای قلبى بود ،دادگاه با همان استدالل پرونده فوقالذکر محصوالت تحت پوشش دو عالمت
را مشابه تشخیص داد و عالمت پیشنهادی را قابل ثبت ندانست (.)12
در پایان این بحث ،الزم به ذکر است که اتخاذ چنین رویهای در عدم توجه به خواص
درمانی به عنوان یکی از وجوه افتراق محصوالت دارویی قابل انتقاد است .اصوالً هدف از تولید
محصوالت دارویی درمان مشکالت صحی انسانها است و از این جهت داروها با هم تفاوتی
ندارند .از این رو در نظرگرفتن این هدف مشترک به عنوان یکی از مالکهای تعیین مشابهت
داروها امری بیهوده به نظر میرسد .مصرفکنندگان اساساً به دنبال محصوالتی هستند که
نیازشان را برطرف کند و در این مسیر ،ویژگی و کارکرد کاالها نقش کلیدی در هدایت انتخاب
آنها ایفا میکند ( .)13خاصیت درمانی هر یک از داروها نیز در مرکز توجه مصرفکنندگان برای
انتخاب و تفکیک آن از سایر داروها قرار دارد .بنابراین ضروری به نظر میرسد تا دفاتر ثبت
عالئم تجاری و دادگاهها به جای اعمال معیار کلی «درمان مشکالت صحی انسانها ( Human

 »)health problemsاز «خواصدرمانی ( »)Therapeutic Indicationsبه عنوان یکی از
مالکهای تعیین مشابهت داروها استفاده کنند.
نتیجهگیری
ثبت عالئم تجاری برای محصوالت دارویی به دلیل اهمیتی که این عالئم برای سالمت
عمومی دارند ،متضمن پیمودن تشریفات بیشتر و پیچیدگیهایی نسبت به سایر عالئم است .از
آنجا که هرگونه گمراهی و اشتباه در نصب عالئم تجاری در این عرصه میتواند منجر به بروز
خطرات مهلک و فاجعهآمیز گردد ،تبیین دقیق چارچوب حقوقی ناظر بر ثبت این عالئم حائز
اهمیت ویژهای است .با توجه به این مطلب ،متقاضیان ثبت عالئم تجاری محصوالت دارویی در
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عالمت تجاری آن را به بازار دریافت کنند.
نظر به اینکه صدور این مجوز به دلیل انجام آزمایشات بالینی بر روی دارو معموالً زمانبر
خواهد بود ،عالئم به ثبترسیده از حیث مهلت قانونی برای استفاده واقعی ممکن است در
معرض ابطال قرار گیرند .با بررسی مقررات مرتبط موافقتنامه تریپس و قانون عالمت تجاری
اروپا ،چنین استدالل شد که مقررات ناظر بر اخذ مجوز عرضه محصوالت دارویی نوعی الزامات
دولتی هستند که طوالنیشدن روال اجرای آن خارج از اراده مالک عالئم میباشد و این مسأله
میتواند از جمله دالیل معتبر برای توجیه عدم استفاده واقعی از عالمت به ثبت رسیده باشد.
احتمال ایجاد اشتباه عالئم با یکدیگر میباشد .در این رابطه عنوان گردید که میزان توجه و
آگاهی مصرفکنندگان نسبت به تفاوت میان عالئم در احتمال ایجاد اشتباه تأثیر مستقیم دارد.
با این وصف ،اگرچه متخصصان در عرصه پزشکی و دارویی در مقایسه با سایر اقشار نسبت به
تفاوتهای جزئی میان عالئم آگاهتر هستند ،رویه کنونی دفاتر ثبت عالئم و دادگاهها چنین
است که هنگام ارزیابی احتمال ایجاد اشتباه دو عالمت خواه محصول تحت پوشش عالمت
پیشنهادی صرفاً با نسخه تجویز شود ،خواه بدون آن نیز در دسترس باشد ،میانگین توجه و
آگاهی هم متخصصان و هم مصرفکنندگان نهایی در نظر گرفته میشود .این مطلب از آن
جهت است که مصرفکننده نهایی ممکن است در صورت نیاز به تهیه هر دو محصول با عالئم
تجاری آنها مواجه شوند .به عالوه ،این امکان وجود دارد که داروهای قابل خرید با نسخه به
مرور زمان بدون نسخه نیز قابل تهیه باشند.
همچنین از آنجا که شباهت میان کاالها یکی از عوامل مؤثر در ایجاد اشتباه میان عالئم
تجاری میباشد ،در نظرگرفتن خصوصیات آنها از حیث نوع ،هدف مورد نظر ،شبکه توزیع،
مصرفکننده و اینکه آیا رقابتی یا مکمل هستند ،حائز اهمیت است .در این رابطه ،رویه قضایی
غالب عدم توجه به خواص درمانی به عنوان یکی از وجوه افتراق محصوالت دارویی است ،اما با
توجه به اینکه اصوالً مبنای انتخاب و تهیه دارو خاصیت درمانی آن است ،پیشنهاد میشود که
دفاتر ثبت عالئم تجاری و دادگاهها از خواص درمانی به عنوان یکی از مالکهای تعیین مشابهت
داروها استفاده کنند.

محمدحسین عرفانمنش ،مهدی زاهدی ،محمود عباسي

یکی از مباحث بحثبرانگیز در زمینه ثبت عالئم تجاری محصوالت دارویی چگونگی ارزیابی
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این مقاله برگرفتهشده از طرح پژوهشی مصوب در مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی میباشد .به این وسیله از همکاری کارشناسان محترم آن
مرکز در انجام این تحقیق تشکر و تقدیر میگردد.
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