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چکیده:
روشهای مختلف جبران خسارت درواقع راههای اجرایِ تعهد فاعلِ زیان میباشد.
باتوجهبه اینکه انواع زیانها ،از نظر ماهیتی با هم متفاوتند و هر یک نیز دارای
اقسامی میباشد ،روشهای جبران آنها نیز یکسان نمیباشد .بهلحاظ نقش بنیادین
حمایت از حقوق مالکیت فکری ،در باال بردن شاخص توسعه و پیشرفت علمی،
اجتماعی ،اقتصادی و صنعتی جوامع ،بیتردید حمایت از این نوع مالکیتها ،بهویژه
تضمین اجرای مؤثر حقوق ،برای دارنده حق و تنبیه متجاوزان ،از اهمیت باالیی
برخوردار است .همین امر سبب شده است تا پیشبینی ضمانتهای اجرا و تدابیر
خاصی را که در داخل کشور و در مرزها بتواند ،اقدامات نقضآمیز را کنترل کند و
مانع جرایم بیشتر و نقض حق وسیعتر حقوق مالکیت فکری گردد ،توجیه شود .حق
موردِحمایت قانون ،دارای ضمانتاجرای قانونی است .از مهمترین این ضمانتهای
اجرای موجود در حقوق ،ضمانتهای اجرای مدنی میباشد که در قالبِ شیوههای
پیشگیرانه و اختصاصی جبران خسارت در این پژوهش موردبحث واقع شده است.
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مقدمه
حقوق مالکیت فکری ازجمله قواعد تسهیلی است که چهارچوب حمایت از تولیدات فکری را
تعیین میکند که خود دو بخش کالن ،چون حقوق مالکیت ادبی ،هنری و صنعتی دارد .در هر
یک از این دو بخش ،مصادیق متفاوتی موردِشناسایی و حمایت قرار میگیرند .در بخش
مالکیت ادبی و هنری ،حقوق پدیدآورندگان اصلی آثار ادبی و هنری و حقوق جانبی یا حقوق
اجراکنندگان و تولیدکنندگان آثار و در بخش مالکیت صنعتی ،حق اختراع ،حق عالئم تجاری،
اسرار تجاری ،طرحهای صنعتی ،نشانههای جغرافیایی و مدارهای یکپارچه.
بحث از ضمانتهای اجرای مدنی ،از یکسو جبران خسارتی است که میتواند درنتیجه
نقض یکی از حقوق مالکیت فکری وارد شود اما این جبران ضرر نباید بهگونهای باشد که
عامل ورود زیان مجبور به جبران مجدد گردد یا بیش از آنچه را مکلف به جبران آن است
انجام دهد ،این خود روش خاصی را میطلبد و حتی قانونگذار به متضرر اجازه نداده است که
احقاق حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهـد .از سوی دیگر شامل اقداماتی است که
هدف از آنها جلوگیری از ورود خسارتهای بیشتر یا توقف عملیات منجر به نقض حقوق
مادی و معنوی صاحبان حقوق فکری است .مسئولیت مدنی یکی از ضمانتهای اجرای
موجود در قانون مدنی میباشد که برمبنای تکلیف قانونی «ضرر نزدن به دیگران» استوار
است و ضرر ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری که به پدیدآورنده وارد میشود را توجیه
میکند اما استناد به قواعد مسئولیت مدنی کاستیهایی دارد که نمیتوان جهت جبران
خسارت صرفاً به آن بسنده کرد؛ بهعنوانمثال ،زیاندیده باید تقصیر واردکننده زیان و
همچنین ورود ضرر را ثابت کند .این نظام دارای ابعادی بسیار پیچیده است که بدون توجه به
عوامل مختلف آن نمیتوان درباره ماهیت موضوع و ماهیت رابطه موضوع با پدیدآورنده و
1
مشروعیت آن در هر یک از نظامهای حقوقی داوری کرد.
 -1حقوق مالکیت فکری
حقوق مالکیت فکری عمدتاً ناظر به حمایت از نتایج تالشهای فکری و خالقیتهای بشری
است .اهمیت مالکیتهای فکری تا بهاندازهای است که از آن به «وجه رایج و پول اقتصاد

 .1حکمتنیا ،مبانی مالکیت فکری.101 ،
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مدرن» یاد میشود 2.یک اثر فکری ،زمانی تبدیل به مال میشود که موردِحمایت قانونی قرار
میگیرد؛ اما امتیازی که اثر فکری دربردارد چیزی جز ممنوع ساختن دیگران (اشخاصی غیر
از پدیدآورنده) از استفاده از اثر و بهعبارتدیگر توانا ساختن پدیدآورنده در منع دیگران نیست.
امتیازی که در عین مالیت بخشیدن به اثر ،موجب برقراری مالکیت پدیدآورنده بر آن نیز
میگردد .همین «ممنوع ساختن دیگران» از استفاده از اثر ،عنصر کمیابی را درخصوص آثار
فکری برقرار میسازد .با آنکه اقتضای آثار فکری ،امکان دسترسی نامحدود و عدمِکمیابی
آنهاست ،حمایت قانونی موجب محدودیت دسترسی و برقراری کمیابی مصنوعی و ساختگی
درمورد آنها میشود و شرط الزم دیگر را در کنار عنصر «سودمندی» برای تحقق مالیت
3
اشیای فکری فراهم میکند.
حمایت از حقوق مالکیت فکری در همه ابعاد اجتماعی ،فرهنگی و بهویژه اقتصادی
ضرورتی اجتنابناپذیر مینماید و عدمِتوجه به سیاستهای حمایتی مناسب ،پیامدهای زیادی
را معطوف تجارت داخلی خواهد کرد و بر روند رشد تجارت بینالمللی نیز تأثیر نامطلوبی
خواهد گذاشت .اهمیت این حمایت زمانی است که در عمل ،امکان حمایت توسط قواعد
مسئولیت مدنی فراهم شود و بتوان شرایطِ جبران خسارت عادالنهای را رقم زد و مالک هم
توان بهرهبرداری و منع دیگران را داشته باشد 4.بیتردید حمایت از این نوع مالکیتها ،بهویژه
تضمین اجرای مؤثر حقوق برای دارنده حق و تنبیه متجاوزان از اهمیت باالیی برخوردار است.
 -1-1ابطال گواهینامه حق اختراع

پایان اعتبار گواهینامه اختراع ،گاهی با زوال اعتبار و زمانی با ابطال آن است .زوال اعتبار
گاهی قهری (سلب مالکیت ،توقیف و پایان اعتبار) و زمانی ارادی (انصراف و پرداخت نکردن
حقالثبت) میباشد .ابطال گواهینامه اختراع باید حصری باشد؛ گاهی شرایط حق اختراع وجود
ندارد ،زمانی افشای اختراع ناکافی است ،گاهی دامنه اختراع به ناروا گسترش یافته و زمانی در
روند ثبت اختراع تقلب صورت گرفته است.

 .2جعفرزاده ،مبنای فقهی مشروعیت حقوق مالکیت فکری.65 ،
 .3خدمتگزار ،فلسفه مالکیت فکری.386 ،
 .4باقری ،جزوه تعارض قوانین.48 ،
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 -1-1-1موجبات ابطال
6

علیرغم تفاوتهایی 5که میان نظامهای ملی درخصوص تشریفات ثبت اختراع وجود دارد.
پیش از ثبت اختراع ،ادارات ثبت وجود شرایط شکلی و ماهوی را بررسی میکنند و اشخاص
نیز حق اعتراض به ثبت یک اختراع را دارند .بااینحال ممکن است برای موضوعی گواهینامة
اختراع صادر شود که شرایط شکلی و ماهوی را دارا نباشد.
این موضوع در کشورهایی که در آنها بررسی کامل جهت احراز شرایط ماهوی و شکلی
اختراع انجام میشود ،نیز ممکن است بروز کند و الزاماً ناشی از تقصیر ادارات ثبت اختراع
نیست .چراکه برخی موضوعات نظیر وجود موضوع اختراع در دانش سابق بهجهت استفاده
قبلی یا اینکه افشاء صورتگرفته توسط مخترع در اظهارنامه بهترین روش بوده یا خیر،
همیشه قابلِاحراز بهوسیله ادارات ثبت اختراع نیستند 7.بههمینجهت در اکثر نظامهای حقوقی
این امکان فراهم شده است که درصورت احراز فقدان شرایط شکلی و ماهوی در یک اختراع
ثبتشده مرجع قضایی یا اداری نسبت به ابطال آن اقدام نماید 8.بااینحال درخصوص برخی
موجبات ابطال ،نظیر عدمِقابلیت ثبت اتفاق نظر وجود دارد .در حقوق ایران ماده  18قانون
ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم تجاری مصوب  1386موجبات ابطال
گواهینامههای حق اختراع را مشخص کرده است.
 -1-1-1-1فقدان یکی از شرایط ماهوی ثبت اختراع

از سه شرط جدید (تازگی) گام ابتکاری و کاربرد صنعتی (مفید بودن) بهعنوان شرایط ماهوی
ثبت اختراع یاد میشوند 9.شرایط مذکور به بیانهای مختلف در اسناد بینالمللی و قوانین
کشورها منعکس شده است ،ازجمله مواد  1و  2قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و
عالئم تجاری ایران به این شرایط بهعنوان شرایط ماهوی ثبت اختراع پرداخته است .شرط
جدید بودن نخستین شرط برای ثبت هر اختراعی است .بند  1ماده  27موافقتنامه تریپس
صراحتاً شرط مذکور را بهعنوان یکی از شرایط ماهوی ثبت اختراع بیان داشته است .ماده 2
 .5این تفاوتها در دو دسته طبقهبندی میشوند :تفاوت در شیوه رسیدگی به شرایط ماهوی و تفاوت در سازکار
رسیدگی به اعتراض متقاضی و اشخاص ثالث.
 .6جعفرزاده ،محمودی« ،نظام بینالمللی ثبت اختراع ،زمینهها و ضرورتها».57 ،
7. Durham, Patent Law Essential, 71.
”8. Sun, “Post-Grant Patent Invalidation in China and in the United Stated Europe and Japan,
299.

 .9میرحسینی ،مقدمهای بر حقوق مالکیت معنوی.68-72 ،
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قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم تجاری هم اگرچه شرط جدید بودن را با
شرط ابتکاری بودن درهم آمیخته است ،اما ابتکار جدید را جزء شرایط ماهوی الزم برای ثبت
اختراع دانسته است .منظور از جدید بودن اختراع این است که اختراع ،قبل از تقاضای ثبت یا
تاریخ اظهارنامه حق تقدم ،ازطریق انتشار ،افشای شفاهی و استفاده عملی یا از هر طریق
10
دیگری برای عموم افشاء نشده باشد.
بنابراین باید توجه داشت که جدید بودن ،امری نیست که قابلاثبات باشد؛ نبود این وصف
است که باید اثبات شود 11.شرط دوم آشکار و بدیهی بودن یا همان فقدان گام ابتکاری است؛
منظور از گام ابتکاری 12این است که اختراع با در نظر گرفتن فن و صنعت قبلی برای
13
شخصی که دارای مهارت معمولی در فن یا صنعت مذکور است ،واضح و آشکار نباشد.
بهعبارتدیگر عدمِوضوح یا آشکار نبودن از شروط ماهوی اختراع قابلِثبت است .از این شرط
با عنوان «شرط نهایی برای قابلیت ثبت اختراع» تعبیر شده و زمانی به شروط ماهوی ثبت
اختراع اضافه شد که احساس گردید ،دو شرط مفید بودن و تازگی برای جلوگیری از اعطای
حق اختراع به اختراعات جزئی کافی نمیباشد.
کاربرد صنعتی یا قابلیت استفاده از اختراع در صنعت ،بدینمعناست که استفاده از اختراع
بتواند مشکلی را رفع نموده یا درجه سختی آن را در مقایسه با وضعیت سابق کاهش داده
است یا به حل مشکل سرعت بخشد 14.در حقوق برخی کشورها نظیر آمریکا از این شرط با
عنوان مفید بودن یا فایده داشتن 15تعبیر شده است .اختراع باید کاربرد ملموس و مشخص
داشته باشد ،یا باید امکان ساخت بخشی از آن وجود داشته باشد و درصورتیکه اختراع ،یک
فرایند باشد ،باید اجرا و استفاده از آن فرایند ممکن باشد 16.این شرط نیز در ماده 27
موافقت نامه تریپس از شرایط ماهوی ثبت اختراع دانسته شده است .در حقوق ایران نیز ماده 2
قانون ثبت عالئم تجاری و طرحهای صنعتی و اختراعات ،اختراعی را قابلِثبت میداند که
دارای کاربرد صنعتی باشد .در برخی موارد عدمِقابلیت ثبت اختراع بهدلیل فقدان شرط مذکور

 .10جعفرزاده ،محمودی ،پیشین.77 ،
11. Anderson, Wipo Intellectual Property Handbook Policy Law and Use, 22.
12. Inventive Step.

 .13میرحسینی ،مقدمهای بر حقوق مالکیت معنوی ،پیشین.70 ،
 .14جعفرزاده ،محمودی ،پیشین.121 ،
15. Utility.
16. Press Man, Patent It Yourself, 25.
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میتواند با موارد خارج از حیطه حمایت از اختراع (موضوع ماده  4قانون ثبت عالئم تجاری و
17
طرحهای صنعتی و اختراعات) همپوشانی داشته باشد.
غیرقابلثبت بودن موضوع گواهینامه حق اختراع
ِ
-2-1-1-1

اصل بر این است که نوآوریها در حوزههای مختلف علوم و فناوری قابلیت ثبت بهعنوان
اختراع را دارند 18.ماده  27موافقتنامه تریپس حداقل حمایت را صرفنظر از حوزه اختراع
پیشبینی کرده است 19.دیدگاه غالب ،امروزه بر اعمال این ماده است ،قوانین کشورها نیز،
صرفنظر از اختالفهای موجود ،مواردی را از شمول قابلیت ثبت استثناء میکنند؛ نوآوری در
حوزههای استثناءشده حتی به فرض وجود شرایط شکلی و ماهوی اختراع ،قابلیت ثبت و
حمایت بهعنوان اختراع را ندارد .این مورد هم از موجبات ابطال گواهینامه حق اختراع است و
عدمصدق عنوان اختراع» یاد شده است 20.ماده  4قانون ثبت اختراعات
از آن با عنوان « ِ
طرحهای صنعتی و عالئم تجاری نیز موارد استثناء را برشمرده است .بهصراحت ماده 18
همان قانون ،عدمِرعایت استثنائات موضوع ماده  4از موجبات ابطال گواهینامه حق اختراع
است .از موارد مذکور در این ماده ،بهنظر میرسد دسته اول و دوم فاقد شرط «کاربرد
صنعتی» باشند و دسته پنجم نیز از وصف «تازگی» برخوردار نیست ،درصورتیکه این امر
پذیرفته شود .میتوان گفت عدمِقابلیت ثبت این موضوعات نه از باب استثناء شدن حوزه آنها،
بلکه از باب فقدان شرایط ماهوی ثبت اختراع است .این بحث ،صرفاً یک بحث لفظی
درخصوص تکرار یک حکم نیست .هریک از موجبات ابطال میتواند سبب یک دعوا قرار
بگیرد .بنابراین اگر پذیرفته شود امر واحدی هستند ،صدور حکم برمبنای آنها از اعتبار امر
مختوم برخوردار خواهد بود.
 -3-1-1-1تحصیل به ناحقِ حق اختراع و عدمِکفایت افشاء (افشای ناکافی)

از این مورد با عنوان تقلب در ثبت اختراع یا تحصیل بهناحق 21یاد شده است و منظور از آن
موردی است که حق اختراع به شخصی اعطاء شود که مستحق دریافت آن نبوده است.
 .17جعفرزاده ،محمودی ،پیشین.123 ،
18. Ibid. 18.

 .19حبیبا« ،نظام حق اختراع ایران پس از پذیرش موافقتنامه راجع به جنبههای تجاری حقوق مالکیت
فکری».154 ،
 .20جاکوب ،الکساندر ،لین ،مالکیت فکری.60 ،
 .21همان.
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دراینخصوص گفته شده است« :هرگاه بهواسطه ارتکاب یکی از بزههای عمومی ازقبیل
سرقت شرح و نقشههای اختراع یا جعل در آنها ،گواهینامه ثبت اختراع بهدست آمده باشد و
مدعی ثابت نماید که دارنده گواهینامه مخترع ،حقیقی نمیباشد ،دادگاه صالحیتدار رأی به
ابطال گواهینامه ثبتشده صادر خواهد کرد .بااینحال بهنظر نمیرسد که مجرمانه بودن عمل،
شرط باشد ،در هر موردی که اثبات شود ،دارنده حق ،مخترع یا قائممقام او نمیباشد ،باید
حکم به ابطال داده شود .افشای کامل اختراع مطابق مقررات یکی از شرایط شکلی کسب
حق اختراع است؛ اما اهمیت این شرط تاحدّی است که عدمِرعایت آن در ردیف فقدان شرایط
ماهوی ثبت اختراع ،از موجبات ابطال گواهینامه حق اختراع آورده شده است .گفته شده است
که در ازای افشاء ،جامعه به مخترع حقوق انحصاری میدهد و هزینههای ناشی از این
انحصار را میپردازد .درواقع حمایت از حق اختراع دو هدف دارد :تشویق به اختراع کردن با
اعطای حق انحصاری و اشاعه فناوری جدید با افشای اختراع 22.صاحب یک ایده یا نوآوری
حق دارد نظام مدّنظر خود برای حمایت از آن ایده یا نوآوری را انتخاب کند؛ نظام حق اختراع
یا نظام حمایت از اسرار تجاری ،اما درصورت انتخاب نظام حق اختراع باید الزامات این نظام
را رعایت نماید.
برای افشای اختراعات دو فایده عمده ذکر شده است .فایده اول آن دانشی است که برای
جامعه به ارمغان میآورد .اطالعات فاششده در هر اختراع میتواند زمینه را برای اختراعات
دیگر در همان موضوع فراهم نماید .فایده افشاء ،تعیین حدومرز یک اختراع است .اطالعاتی
که بهوسیلة مخترع در جریان افشاء منتقل میشود ،سبب میگردد که حدود حقوق مالک حق
اختراع مشخص شود .یک شخص برای اینکه از یک نقض اتفاقی حقوق مالکیت فکری
اجتناب کند؛ باید درمورد آن اختراع اطالعات کافی داشته باشد تا حیطه انحصار بهوجودآمده
توسط آن اختراع را بداند .افشاء باید بهصورتی انجام شود که یک فرد متخصص بتواند آن را
بهکار گیرد که از آن به شرط «توانمندسازی» تعبیر شده است .ماده  29موافقتنامه تریپس به
بحث افشاء و الزامات آن میپردازد و به اعضاء اجازه میدهد که برای افشاء ،ضابطه «بهترین
شیوه» را مقرر دارند .کیفیت و نحوه افشاء نیز باید مطابق قوانین و مقررات بهعمل آید.

 .22باقری ،گودرزی« ،مقایسه نظام حمایتی اسرار تجاری و نظام حق اختراع».44 ،
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 -2-1-1آثار ابطال

هنگامیکه حقوق مربوط به اختراع یا بخشی از آن ابطال میشود ،مثل این است که از ابتدا
وجود نداشته است 23.درواقع اثر ابطال عالئم ،عطف به زمان حدوث سبب بطالن میگردد.
در حقوق ایران نیز ماده  18قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم تجاری ،تصریح
مینماید« :هر گواهینامه اختراع یا ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط که باطل شده است ،از
تاریخ ثبت اختراع باطل تلقی میشود» و همین حکم در ماده  2آییننامه قانون مذکور نیز
تکرار شده است .باید توجه داشت که مخترع یکبار بیشتر شانس دفاع از اعتبار اختراع خود را
ندارد؛ درحالیکه اشخاص نقضکننده حقوق مالکیت فکری بهدفعات ممکن است به
عدماعتبار اختراع استناد نمایند .ابطال گواهینامههایی که برطبق قواعد فراملّی صادر گردیده
ِ
است تنها در قلمرو کشور ابطالکننده اعتبار دارد و گواهینامههای صادره در دیگر کشورها
درخصوص همان موضوع بر اساس اصل استقالل گواهینامههای اختراع کماکان معتبر
25
خواهند بود.

24

 -1-2-1-1آثار ابطال بر حقوق مادی و معنوی مخترع

در حقوق مالکیت فکری ،عالوهبر حقوق مادی ،بحث حقوق معنوی صاحب حق نیز مطرح
است ،اگرچه شاید حقوق معنوی در مالکیتهای ادبی و هنری بیش از حق اختراع موردتوجه
قرار گیرد و در مالکیت صنعتی ،منافع اقتصادی اثر ،بیشتر حائز اهمیت باشد 26.اما بههرحال
ثبت اختراع نیز موجد حقوق معنوی برای مخترع میباشد .حداقل آن نیز حق ذکر شدن نام
مخترع در گواهینامه حق اختراع است .حقی که در برخی از کشورها نظیر ژاپن و آمریکا
قابلاسقاط نیست 27و در کشورهایی هم که امکان اسقاط آن وجود دارد ،منوط به تشریفات
ِ
خاصی است.
شناخته شدن مخترع از جانب جامعه و آگاهی جامعه از خالقیت و ابتکار وی ،حق مخترع
است .بهنظر میرسد حق مذکور از حقوق وابسته به شخصیت بوده و بههمینجهت
قابلواگذاری به غیر نمیباشد ،مقیّد به زمان و مکان (کشوری که اختراع در آن ثبت شده
23. Sun, op.cit. 291.

 .24صالحیذهابی ،حق اختراع با نگرشی تطبیقی.319 ،
 .25همان.
 .26خدمتگزار ،پیشین.215 ،
 .27میرحسینی ،مقدمهای بر حقوق مالکیت معنوی ،پیشین.81 ،
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است) خاصی نیست 28.یکی از جنبههای حائز اهمیت حقوق معنوی مخترع ،حق ذکر اختراع
در سوابق علمی و عملی مخترع است .درمواردیکه حق اختراع زایل میشود حقوق اخالقی و
غیرمادی ناشی از ثبت اختراع بیاعتبار نمیشود اما درموردیکه اختراع باطل میشود ،تمامی
29
حقوق مادی و غیرمادی ناشی از اختراع از بین خواهد رفت.
ثبت اختراع و صدور گواهینامه آن موجد حقوق انحصاری برای مخترع میباشد.
موافقتنامه تریپس در مواد  28و  30خود ،حقوق و انحصارات اعطایی به دارنده اختراع
ثبتشده را بیان میکند 30.ماده  25قانون ثبت عالئم تجاری ،اختراعات و طرحهای صنعتی
نیز این حقوق را با تفکیک بین فرایند و فرآورده برشمرده است .بهرهبرداری بدون مجوز
مالک بهمنزله نقض حقوق مخترع و موجد مسئولیت مدنی و درمواردی مسئولیت کیفری
برای نقضکننده است .با ابطال گواهینامه اختراع ،این حقوق از زمان ثبت از بین میرود و
دیگران در بهرهبرداری از آن ملزم به کسب اذن یا تراضی با دارنده گواهینامه نمیباشند.
درصورتی که حکم ابطال ناظر به بخشی از گواهینامه باشد ،فقط حقوق مترتب بر آن بخش از
31
بین خواهد رفت.
 -2-2-1-1آثار ابطال نسبت به اشخاص ثالث

ابطال گواهینامه حق اختراع حداقل از دو جهت ممکن است بر حقوق اشخاص ثالث اثرگذار
باشد:
 -1-2-2-1-1رفع مسئولیت نقضکننده حق

صدور حکم مبنیبر بیاعتباری گواهینامه حق اختراع ،بهمنزله این است که دارنده آن از ابتدا
حقی نسبت به موضوع نداشته است .در دعوای حقوقی ،حکم به بیحقی مدعی نقض داده
خواهد شد و در امر کیفری نیز نظر به جرم نبودن عمل ،قرار منع تعقیب صادر یا حکم به
 .28صالحیذهابی ،پیشین.282 ،
 .29مخترع ،سوای از حقوق مادی ممکن است امتیازاتی را بهجهت اختراع بهدست آورده باشد که جامعه بهجهت
مخترع بودن به وی اعطاء میکند .درصورتیکه اختراع ،علت اصلی این امتیازات باشد ،ابطال آن سبب بطالن آن
امتیازات خواهد بود .برای نمونه هبه ای به مخترع از باب احترام به اختراع واقع شود و بعد ابطال گواهینامه صادر
شود بهخصوص در فرضی که اختراع متعلق به او نیست میتوان قائل به بطالن هبه شد .چنین امتیازاتی درواقع بر
اساس شخصیت (وصف یا اوصاف خاصی در یک شخص) به او داده شده است و در چنین مواردی اشتباه ،سبب
بطالن قرارداد است( .شهیدی ،تشکیل قراردادها و تعهدات.)168 ،
 .30حبیبا ،پیشین.168 ،
31. Sun, op.cit. 291.
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برائت متهم داده خواهد شد .تصمیم اداره ثبت اختراع مبنیبر بیاعتباری یک گواهینامه حق
اختراع نمیتواند بر یک حکم صادره از دادگاه درخصوص نقض حقوق مخترع که اجرا شده
است ،تأثیر گذارد 32.درخصوص احکام حقوقی (مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوقی) انطباق
موضوع با یکی از بندهای  6 ،5و  7ماده  426قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقالب در امور مدنی ( )1379هریک به دلیلی و تجویز اعاده دادرسی با اشکال مواجه است؛
عدماستحقاق دارنده گواهینامه ابطالشده به دریافت خسارت از باب نقض حقوق
اما باتوجهبه ِ
خود ،موضوع میتواند سبب یک دعوای مستقل برای استرداد مبالغ پرداختشده بهعنوان
خسارت قرار بگیرد .اشخاصی که از این بابت مدعی خسارتی هستند ،میتوانند دارنده
گواهینامه مذکور را برطبق قواعد عام مسئولیت مدنی طرف دعوا قرار دهند و با اثبات تقصیر
دارنده گواهینامه و سایر شرایط مسئولیت مدنی از وی مطالبه خسارت نمایند .مسئولیت اداره
ثبت اختراع نیز ،درصورت اثبات تقصیر آن مرجع در جریان صدور گواهینامه حق اختراع و
درصورتیکه از این رهگذر خسارتی به شخصی وارد آید تابع مقررات عام مسئولیت مدنی
دولت و کارکنان آن (ماده  11قانون مسئولیت مدنی) خواهد بود .با ابطال گواهینامه حق
اختراع ،کلیه اقدامات احتیاطی و تأمینی که درخصوص حقوق ناشی از آن اتخاذ شده بود،
مرتفع خواهد شد.
 -2-2-2-1-1آثار ابطال بر قراردادها

دارنده حق اختراع ممکن است قبل از ثبت آن یا بعد از ثبت ،حقوق مالی خود نسبت به آن را
بهموجب قرارداد و بهصورت انحصاری یا غیرانحصاری به شخص دیگری منتقل کرده باشد.
از سویی ،ابطال گواهینامه اختراع حقوق ناشی از آن را از ابتدا زایل میکند و اثر قهقرایی دارد.
همچنین دارنده گواهینامه ملزم به پرداخت تمام یا بخشی از آنچه که بابت انتقال حقوق یا
قرارداد لیسانس گرفته است ،به طرف مقابل خواهد بود درصورتیکه این امر مغایر با اصل
33
انصاف نباشد.
بیاعتباری گواهینامه حق اختراع سبب بطالن قراردادهایی است که برای انتقال حقوق
ناشی از آن منعقد شده است در حقوق انگلستان هم برخی حقوقدانان قائل به انفساخ قرارداد
در فرض بیاعتباری گواهینامه شدهاند 34.نتیجه پذیرش بطالن قرارداد این است که
32. Ibid. 292.
33. Ibid. 301.

 .34حبیبا ،پیشین.273 ،
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انتقالگیرنده بتواند بابت تمام آنچه به دارنده گواهینامه پرداخت کرده است ،به او رجوع کند.
درحالی که خود او هم ممکن است تا قبل از بطالن گواهینامه و بطالن قرارداد از حقوقی که
انتقال گرفته است ،استفاده کرده باشد ،در این حالت بطالن غالباً سبب دارا شدن بالجهت
انتقالگیرنده میگردد؛ درواقع در این حالت خسارت به مصرفکنندگان نهایی کاالی بهظاهر
اختراعی یا کاالهای تولیدشده از فرایند به ظاهر اختراعی تحمیل شده است.
 -2-1ابطال عالئم تجاری

در نظام حمایت از حقوق مالکیت صنعتی ایران میتوان تحت شرایط خاص و پس از اثبات در
دادگاه نسبت به ابطال گواهینامة عالئم تجاری اقدام نمود.
 -1-2-1فرایند لغو عالئم و آثار آن

36

حذف عالئم تجاری ثبتشده در دفتر ثبتشده در دفتر ثبت عالئم ،باتوجهبه قوانین ملی
کشورها عموماً توسط دادگاههای ذیصالح صورت میگیرد .این تصمیم پس از دادن فرصت
معقول و متعارف به صاحب عالئم تجاری و استماع مدافعات او اتخاذ میشود .در برخی از
نظامهای ملی این اقدام بدواً در مرجع ثبت صورت میگیرد و درصورت اعتراض معترض
قابلرسیدگی و تجدیدنظر در مراجع قضایی است .در برخی از نظامها ،ذینفع مخیّر است که
برای طرح دعوی به هر یک از مراجع قضایی یا اداری ذیصالح مراجعه کند و درخواست
حذف عالئم تجاری ثبتشده را نماید .افرادی میتوانند درخواست حذف عالئم از دفتر ثبت را
بدهند که درخصوص مورد ،ذینفع باشند یا اینکه ازجمله مقامات صالحیتدار باشند .ذینفع
میتواند از رقبای تجاری صاحب عالئم یا شرکتهایی باشد که در رابطه با کاالها یا خدماتی
که عالئم تجاری برای آنها به ثبت رسیده است ،فعالیت دارند .ضرورت طرح شکایت حذف
عالئم ثبتشده از دفتر ثبت ،از سوی ذینفع به خاطر این است که افراد با طرح دعاوی واهی
موجب اذیت و آزار صاحب عالئم تجاری ثبتشده نگردند.
در رابطه با برخی از مصادیق حذف عالئم از دفتر ثبت ،چون عدمِاستفاده ،بحث منافع
عمومی مطرح است .ذینفع میتواند یک شخص یا مقامی باشد که باتوجهبه قوانین ملی،
صالحیت الزم برای تعقیب دعاوی عمومی را به نیابت از جامعه دارد .این مقام صالحیتدار
 .35کاتوزیان ،قواعد عمومی قراردادها.341 ،
36. Procedure and Effects of Removal
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میتواند دادستان یا مقامات اتاق بازرگانی باشند ،درصورتیکه در چهارچوب قوانین و مقررات
مربوط تأسیس شده باشند .دادگاه باتوجهبه دالیل و مستندات ارائهشده از سوی خواهان و
دفاعیات خوانده مبادرت به اتخاذ تصمیم میکند .این تصمیم میتواند منجر به حذف کلّی یا
قسمتی از عالئم تجاری ثبتشده در دفتر ثبت عالئم گردد .البته چنانچه عالئم تجاری
ثبتشده ژنریک( 37به معنایِ فاقدِ نام تجاری بودن) شود ،دراینصورت عالئم ،قدرت
تمیزدهندگی خود را نسبت به کاالها و خدماتی که برای آنها به ثبت رسیدهاند ،از دست
میدهند و اصوالً در این مصادیق حذف جزئی وجود ندارد و عمدتاً حذف بهصورت کلّی است.
نکته دیگر اثر رأی قطعی است؛ دادگاه ذیصالح درخصوص مورد رأی صادر میکند و
تاریخ صدور حکم قطعی دادگاه یا گزارش اداره مربوط نمیتواند مبدأ اثر باشد .بهطورکلّی در
بسیاری از نظامها اثر حکم یادشده ،از زمانی است که علت یا علل عالئم از دفتر ثبت عالئم،
اعم از ژنریک شدن یا عدمِاستفاده ،حادث و عارض شده است .باتوجهبه قانون ثبت عالئم
تجاری و اختراعات و طرحهای صنعتی مصوب  1386و آییننامه مربوط به آن ،هر شخصی
که ذینفع باشد ،میتواند درخصوص موارد فوق مدعی باشد و با طرح دعوی در دادگاههای
عمومی تهران درخواست لغو عالئم ثبتشده را تسلیم دارد .دادگاه یادشده نیز در چهارچوب
قوانین و مقررات مربوط ،ازجمله قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به موضوع رسیدگی و حکم
38
مقتضی را صادر میکند.
 -2-2-1ابطال عالئم تجاری ثبتشده

39

درمواردی ممکن است ،در رابطه با ثبت عالئم تجاری ثبتشده ،رعایت قوانین و مقررات
مربوط صورت نگرفته باشد و عالئم تجاری ثبتشده در موقعیت متزلزلی قرار گیرند .موقعیت
عالئمی که صرفاً بر اساس بررسی شکلی نه ماهوی بهثبت میرسند ،ازاینحیث بدتر است و
صاحبان این قبیل عالئم همواره در معرض شکایتهای افراد میباشند .حتی ممکن است
عالئمی که درنتیجه حکم دادگاه ذیصالح به ثبت رسیده است ،بنابه جهاتی که بعد از ثبت
حادث شده است در موقعیت متزلزلی قرار گیرند و این قبیل عالئم نیز مصون از تعرض
نمی باشند .در قوانین ملی کشورها مراجعی برای طرح شکایت از سوی افراد ذینفع در نظر
گرفته شده است تا با طرح شکایت اشخاص ،این مراجع بتوانند درخصوص مورد ،بررسی و
37. Generic.

 .38میرحسینی ،حقوق عالئم تجاری.425-427 ،
39. Nullity of Registration.
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اتخاذ تصمیم نمایند .در قانون ثبت عالئم تجاری و اختراعات و طرحهای صنعتی مصوب
 1386ایران نیز موارد ابطال ثبت عالئم پیشبینیشده است .بهموجب ماده  41قانون یادشده،
هر ذینفع میتواند از دادگاه ابطال ثبت عالئم را درخواست نماید .دراینصورت باید ثابت کند
مفاد بند الف ماده  30و ماده  32این قانون رعایت نشده است .ابطال ثبت یک عالمت از
تاریخ ثبت آن مؤثر است و آگهی مربوط به آن نیز در اولین فرصت ممکن منتشر میشود .در
ماده  42قانون یادشده نیز آمده است« :با رعایت این ماده و ماده  43و مواد  31تا  41این
قانون درمورد عالئم جمعی نیز قابلاعمال است ».همانطور که در ماده  43قانون یادشده
آمده است ،عالوهبر موجبات ابطال مذکور در ماده  ،41هرگاه خواهان ثابت کند که مالک
عالئم ثبتشده از آن بهتنهایی و یا برخالف ضوابط مندرج در ذیل ماده  42از آن استفاده
کرده است و یا اجازه استفاده از آن را صادر یا بهنحوی از عالئم جمعی استفاده کند یا اجازه
استفاده از آن را بدهد که موجب فریب مراکز تجاری یا عمومی نسبت به مبدأ و یا هر
خصوصیت مشترک دیگر کاال و خدمات مربوط گردد ،دادگاه عالئم جمعی را باطل میکند.
فصل هفتم آییننامه قانون ثبت عالئم تجاری و اختراعات و طرحهای صنعتی مصوب 1387
اختصاص به ابطال ثبت عالئم دارد .بهموجب ماده  147آییننامه ،ابطال ثبت عالئم مطابق
مواد  41و  43قانون در دادگاه صالح مقر در ماده  59قانون و با تقدیم دادخواست بهعمل
میآید.
هرگاه دادگاه درمورد ابطال عالئم ثبتشده رأی نهایی را صادر کند ،مراتب را به مرجع
ثبت ابالغ میکند و مرجع مذکور موظف است مطابق حکم دادگاه ،بخشی از عالئم یا ثبت
عالئم را بهطور کامل یا فقط نسبت به بعضی از کاالها و یا خدمات موردحکم در دفتر مربوط
ابطال و مراتب را در روزنامه رسمی آگهی نماید 40.مرجع ثبت مکلف است بر اساس مندرجات
رأی ،آگهی مربوط به ابطال را به شرح مندرج در ماده  149آییننامه مربوط ،منتشر کند.
41
ابطال ثبت عالئم از تاریخ ثبت آن مؤثر است.
 -3-2-1ثبت عالئم تجاری در اسناد بینالمللی

موافقتنامه بهمنظور ثبت عالئم تجاری در سطح ملی ،اعضای سازمان جهانی تجارت را
مخیّر کرده است که بخواهند فقط عالئمی که ازلحاظ بصری قابلِرؤیت هستند به ثبت
 .40نک :ماده  148آییننامه قانون ثبت عالئم تجاری و اختراعات و طرحهای صنعتی.
 .41میرحسینی ،حقوق عالئم تجاری ،پیشین.434-435 ،
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برسند 42.این امر بدانمعناست که کشورهای عضو میتوانند انواع عالئم قابلِشنیدن و بوییدن
را نیز به ثبت برسانند .بهعالوه قابلِرؤیت بودن عالئم این مفهوم را دربردارد که عالئم مزبور
میتوانند دو یا سهبعدی نیز باشند .کنوانسیون پاریس فاقد هرگونه توضیحی درمورد اوصافِ
این عالئم است .هر کشور عضو طبق موافقتنامه 43میتواند به جهاتی که در کنوانسیون
پاریس تصریح شده است از ثبت عالئم امتناع ورزد و یا درصورت ثبت آن را باطل اعالم کند.
این جهات عبارتند از:
الف) وقتیکه ماهیت عالئم طوری باشد که به حقوق مکتسبه اشخاص ثالث در کشوری
که حمایت از آن موردتقاضاست ،لطمه وارد سازد؛
ب) وقتیکه عالئم فاقد صفت متمایزکننده بوده و یا منحصراً از نشانهها یا مشخصاتی
ترکیب یافته باشد که در تجارت برای تعیین نوع ،کیفیت جنس یا کمیت آن ،مقصد ،ارزش و
مبدأ محصول یا زمان تولید آن بهکار رود و یا اینکه این عالئم در زبان جاری یا عادات
مشروع و مسلّم تجارت آن کشور که حمایت آن موردِدرخواست است ،معمول باشد؛
ج) وقتیکه عالئم مخالف با اخالق حسنه یا نظم عمومی بوده و بهخصوص بهنحوی
باشد که عامه مردم را فریب دهد .بدیهی است یک عالمت را نمیتوان فقط بهعلت اینکه با
بعضی از مقررات قوانین مربوط به عالئم منطبق نیست ،مخالف با نظم عمومی تلقی کرد،
مگر درمواردیکه مقررات مزبور ذاتاً مربوط به نظم عمومی باشد 44.از این سه شرط مذکور،
در کنوانسیون پاریس چنین استنباط میشود که بههیچوجه نمیتوان ماهیت کاالها یا خدماتی
را که عالئم تجاری برای آن درخواست میشود ،مانعی برای ثبت عالئم تجاری مزبور
محسوب داشت .این نتیجهگیری ،در ماده  7کنوانسیون پاریس موردِتأیید قرار میگیرد و
45
موافقتنامه تریپس نیز بر آن صحّه میگذارد.
از منظر مقایسه مقررات فوق با قانون داخلی ،قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و
عالئم تجاری مصوب  1386در تعریف عالئم آن را به قابلِرؤیت بودن محدود و دامنه
تنگتری را با عنایت به امکانات و تجهیزات فنی و پیچیده الزم برای ثبت سایر انواع عالئم،
 .42نک :قسمت اخیر بند  ،1ماده  15موافقتنامه تریپس.
 .43نک :بند  2ماده  15موافقتنامه تریپس.
 .44نک :بند ب ماده  6خامسِ کنوانسیون پاریس.
 .45نک :بند  4ماده  15موافقتنامه تریپس ( ماهیت کاالها یا خدماتی که عالئم تجاری قرار است برای آن
بهکار رود بههیچوجه مانعی برای ثبت عالئم تجاری مزبور محسوب نمیشود).
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دراینارتباط تعیین میکند؛ درحالیکه در تعریف قانون ثبت عالئم و اختراعات ،1310
هیچگونه قیدی ازلحاظ قابلِرؤیت بودن عالئم وجود نداشت بلکه ،تعریف با تصریح «و غیر
آن» درواقع همه نوع عالئمی را قابلِثبت میدانست 46.بهاینترتیب حداقل استاندارد حمایت
مقرر در موافقتنامه در قانون وارد شده است تا کمترین هزینه را برای حمایت بینالمللی از
عالئم تجاری دربرداشته باشد .ازلحاظ مواردیکه اظهارنامه ثبت رد میشود ،هم قانون جدید
و هم قانون سابق تمهیداتی را ازلحاظ حفظ نظم عمومی و اخالق حسنه اندیشیدهاند که
هماهنگی با موافقتنامه تریپس و کنوانسیون پاریس را تأمین میکند47.و 48قانون جدید در
راستای ماده  4کنوانسیون پاریس که در موافقتنامه تریپس نیز منعکس است ،با شناسایی
حق تقدم ،49امکان ثبت عالئم تجاری ثبتشده خارجی را در ایران ظرف شش ماه پس از
تسلیم اظهارنامه اولیه ،فراهم آورده است و بهاینترتیب یک نقصِ مهم قانون ثبت عالئم و
اختراعات  1310دراینزمینه را مرتفع ساخته است 50.مدت حمایت از عالئم حداقل هفت سال
طبق موافقتنامه میباشد که بهطور نامحدود قابلتجدید میباشد .ولی در حقوق ایران این
دوره ده سال تعیین شده است که از استانداردهای موافقتنامه تریپس فراتر میرود (ماده 18
51
موافقتنامه و بند د ماده  40قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم تجاری).
 -4-2-1لغو عالئم تجاری در اسناد بینالمللی

حمایتی که به دارنده عالئم ثبتشده اعطاء میگردد بر اساس این فرض است که وی از آن
در تجارت استفاده خواهد کرد و چنانچه عالئم طی دوره معینی مورداستفاده قرار نگیرند ،لغو
میشود .این امر بهدلیل افزایش بسیار زیاد تعداد عالئم متقاضی ثبت در هر سال ،استفاده
فزاینده از آنها در تجارت و کمیابی واقعی نمادها یا نشانهای در دسترس است .کنوانسیون
پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی ،استمرار در استفاده از عالئم را پذیرفته است و تأکید
مینماید ،اگر در کشوری استعمال عالئم ثبتشده اجباری باشد ،ثبت مزبور را نمیتوان باطل

 .46نک :ماده  1قانون ثبت عالئم و اختراعات .1310
 .47نک :بند ب ماده  32قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم تجاری و بند  5ماده  5قانون ثبت
عالئم و اختراعات .1310
 .48علیامیری ،اجرای مالکیت صنعتی در مقررات سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران.84-85 ،
49. Priorty Right.

 .50نک :ماده  34قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم تجاری.
 .51علیامیری ،پیشین.86 ،
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کرد؛ مگر درموردیکه مدت معقولی از آن گذشته باشد و ذینفع نتواند عدمِبهرهبرداری خود
را توجیه کند 52.ازلحاظ موافقتنامه ،عالئمی که بهثبت میرسند باید مورداستفاده متوالی قرار
گیرند .اعضاء میتوانند قابلیت ثبت را به استعمال کاال یا خدمت موردنظر مربوط سازند ولی
الزمه تسلیم اظهارنامه ثبت ،استفاده عملی از یک عالمت تجاری نیست 53.بهعالوه
موافقتنامه تریپس مقرر میدارد که عالئم تجاری ثبتشده تنها پس از یک دوره حداقل
عدماستفادۀ بالانقطاع میتواند لغو یا باطل گردد.
سهساله ِ
همچنین بهموجب این موافقتنامه در اتخاذ این قبیل تصمیمات باید برای اوضاعواحوال
خارج از کنترل مالک عالئم تجاری ،نظیر محدودیتهای واردات که دولتها ممکن است بر
سر راه ورود محصوالت حامل عالئم تجاری وضع نمایند ،یا همینطور درمورد وضع دیگر
مقررات دولتی برای کاالها یا خدمات تحت پوشش عالئم تجاری ،اهمیت مقتضی قائل شد.
بههرحال مدتی که از عالئم در قالب پروانه بهرهبرداری استفاده میشده است ،باید جزء مدت
استفاده مالک عالئم منظور گردد 54.در قانون جدید ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم
55
تجاری نیز استفاده از عالئم تجاری ثبتشده ،شرط حمایت از آن قرار داده شده است.
بهموجب این قانون هر ذینفع که ثابت کند مالک عالئم ثبتشده شخصاً یا بهوسیله شخصی
که از طرف او مجاز بوده است ،آن عالئم را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا
یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذینفع استفاده نکرده است ،میتواند لغو آن را از دادگاه تقاضا
کند.
 -3-1ضبط ،مصادره و معدومسازی

ازجمله تدابیری که جهت حمایت از منافع دارنده حق ،در حوزه حقوق مالکیت فکری اعمال
میشود ،توقیف ،مصادره و معدومسازی کاالها محسوب میشود که به بحث پیرامون آن
میپردازیم.

 .52نک :شق  1از بند ج ماده  5کنوانسیون پاریس.
 .53نک :بند  3ماده  15موافقتنامه تریپس.
 .54علی امیری ،پیشین.93 ،
 .55نک :ماده  41قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم تجاری.
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 -1-3-1اقدامات جبرانی
56

جبران مدنی بهطور عمده اهداف زیر را دنبال میکند :پرداخت غرامت از بابت خسارات
وارده بر اثر نقض ،تصمیم درمورد اقدام نقضکننده ،معموالً ازطریق معدوم ساختن یا خارج
کردن کاال از جریان عادی تجارت ،تعیین تکلیف ابزار و وسایل مورداستفاده برای فعالیت
نقضکننده و صدور قرار منع برای جلوگیری از ادامه نقض .یکی از ویژگیهای بسیار مهم
موافقتنامه تریپس ،جنبههای مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی که در موافقتنامهها و
کنوانسیونهای قبلی مسبوق به سابقه نبوده است و حداکثر از یکی دو مورد تجاوز نمیکند؛
عبارت است از تعهد اعضای موافقتنامه به جلوگیری از نقض این حقوق بهوسیله اتخاذ و
اجرای تدابیر مرزی .اجرای این تدابیر سبب میگردد که ازطریق ممانعت از ورود کاالهای
ناقض حقوق مالکیت معنوی به داخل کشورها در سطح و مقیاس بینالمللی ،بهصورت
غیرمستقیم با تولید آنها نیز مبارزه شود.
با اجرای مؤثر این ضوابط ،انگیزه ،سطح و میزان تولید کاالهای ناقض حقوق در سطح
جهانی کاهش مییابد که خود گام مهمی برای حمایت از این حقوق تلقی میشود .همچنین
مبارزه با نقض حقوق مالکیت معنوی ،پس از ترخیص کاالهای ناقض این حقوق و ورود آنها
به چرخه توزیع با مشکالت فراوانی مواجه است ،بنابراین ضبط یک محمولة کاالی تقلبی در
مرز ،برای تأمین هدف مبارزه با نقض حقوق مالکیت معنوی بسیار مؤثرتر خواهد بود تا اینکه
صبر شود تا کاالی مزبور در بازار توزیع و آنگاه در سطوح عمدهفروشی و احیاناً خردهفروشی
با آن برخورد گردد 57.بهموجب موافقتنامه ،مقامات صالحیتدار کشورهای عضو ،دارای این
اختیار خواهند بود که دستور انهدام یا دفع 58کاالهای ناقض حقوق مالکیت معنوی موضوع
موافقتنامه را صادر نمایند .در ماده  59موافقتنامه تریپس بهتفصیل به این موضوع پرداخته
شده و آمده است که در اجرای این ماده اصول مذکور در ماده  46موافقتنامه تریپس باید
رعایت گردد .از تلفیق این دو ماده میتوان نکات زیر را استخراج نمود :اجرای این ماده به
سایر اقداماتی که صاحب حق میتواند برطبق موافقتنامه به آنها مبادرت نماید ،لطمه و
صدمهای وارد نمیسازد و او میتواند همزمان برحسب مورد به آن اقدامات نیز متوسّل شود.
 .56سازمان ثبت اسناد و امالک کشور« ،اقدامات جبرانی در حقوق مالکیت فکری» (مقاله ارائهشده در همایش
بررسی حقوق مالکیت صنعتی در جمهوری اسالمی ایران و جنبههای تجاری حقوق مالکیت معنوی در تجارت
بینالملل تهران ،شهریور .139 ،)1375
57. Blankeney, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, 92.
58. Disposal.
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انهدام کاالهای توقیفشده زمانی امکانپذیر است که این اقدام مخالف با مقررات قانون
اساسی کشور نباشد .این موضوع نیز اصل سرزمینی بودن قوانین مربوط به حقوق مالکیت
معنوی را تأیید و مشخص مینماید که در اجرای این قوانین باید بین استانداردهای بینالمللی
و مقتضیات رعایت حاکمیت ملی توازن و تعادل الزم برقرار باشد و تا آنجا میتوان این
استانداردها را رعایت نمود که مخالف با قوانین داخلی نباشند .از طرفی ،در موافقتنامه نیز
پیشبینی شده است که باید قوانین ملیِ سازگاری با این الزامات تدوین شود؛ بنابراین
تازمانیکه این قوانین تدوین نشده باشند ،نمیتوان انجام این مقررات را خواستار گردید.
درمورد عالئم تجاری مجعول ،ماده  46موافقتنامه تریپس ،بر این موضوع تصریح دارد که
صرف برداشتن عالئم مزبور ،مجوز ورود تلقی نخواهد شد و نمیتوان از این طریق آن کاالها
را ترخیص و وارد در کانالها و مجاری تجاری نمود ،مگر درموارد فوقالعاده استثنائی .اقدامات
جبرانی یعنی انهدام یا دفع کاالهای ناقض حقوق مالکیت معنوی که موضوع بخش چهارم
موافقتنامه را تشکیل میدهد ،صرفاً به نفع صاحب حق انجام میشود و در ازای آن جبران
خسارتی به مدعیعلیه یا واردکننده تعلق نمیگیرد .دفع این کاالها ،باید خارج از مجاری
تجاری باشد و بهنحوی صورت پذیرد که خدشهای به حقوق صاحب حق وارد نسازد .درمورد
مصادیق کلمه دفع ،موافقتنامه تریپس از صراحت الزم برخوردار نیست 59.در اجرای این
اقدامات منافع اشخاص ثالث نیز باید ملحوظ نظر باشد و توازن و تعادل الزم بین درجات
60
جدّی بودن نقض حقوق مالکیت معنوی و جبرانها برقرار شود.
در ماده  122پیشنویس الیحه قانون جامع حمایت از حقوق مالکین ادبی و هنری و
حقوق مرتبط هم در این مورد چنین آمده است« :هرگاه استفاده غالب از وسیله و ابزاری
نقض حقوق باشد ،مراجع قضایی برای جلوگیری از نقض حق ،به تقاضای دارنده حق ،حکم
به معدوم کردن یا خارج ساختن آنها از چرخه تجاری یا تحویل آنها به دارنده حق بهعنوان
جبران خسارت خواهند داد بهگونهای که خطر نقض به حداقل برسد ».ماده  123پیشنویس
عدممغایرت با سایر الزامات قانونی
الیحه« :دادگاه صالح به تقاضای دارنده حق ،درصورت ِ
حکم به خارج ساختن از چرخه تجاری یا معدوم کردن نسخههای تکثیرشده و یا توزیعشده
میکند یا نسخههای مزبور را بهعنوان جبران خسارت به زیاندیده تحویل میدهد .این مقرره
 .59عیسی تفرشی ،تضمین سرمایهگذاری خارجی در ایران ـ مطالعه تطبیقی.100 ،
 .60علیامیری ،پیشین.231-299 ،
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درمورد اشخاص ثالثی که نسخههای مزبور را بدون آگاهی از غیرمجاز بودن آن تحصیل
کرده باشند ،قابلاعمال نیست».
 -2-3-1موارد قابلاغماض

کشورهای عضو بهموجب ماده  60موافقتنامه تریپس ،میتوانند تدابیر خاص مرزی را درباره
واردات کم و ناچیز کاالهای ناقض حقوق مالکیت معنوی که دارای ماهیت تجاری نباشند و
بهصورت همراه با وسایل شخصی مسافران وارد شوند و یا بهصورت محموله کوچک ارسال
شوند ،اجرا ننمایند زیرا برحسب تعریف این قبیل کاالها مشمول مقررات بازرگانی نیستند و
بالطبع مشمول جنبههای تجاری حقوق مالکیت معنوی نیز نمیباشند .با این همه باید گفت
که مقررات این ماده کشورها را از تدوین قوانینی که خالف آن باشد ،بازنمیدارد؛ زیرا لحن
ماده الزامی نیست ،بلکه اختیاری است .چگونگی این امر در عمل بسته به این خواهد بود که
61
کشورها حداقل الزامات را بپذیرند و یا تعهدات بیشتری را نسبت به حداقل پذیرا گردند.
 -4-1پرداخت حق امتیاز در اسرار تجاری

واژه اسرار تجاری که در فعالیتهای صنعتی و تجاری دارای نقش مهمی است .اغلب
بهعنوان اطالعات محرمانهای موردِتعریف واقع میشود .تعریف و طبقهبندی اشکال مختلف
اطالعات محرمانه بهعنوان اسرار تجاری دارای اهمیت زیادی است؛ زیرا حمایت از آن
بسیاری از اوقات بستگی به این تعریف دارد .اسرار تجاری دارای جنبههایی است که آن را از
سایر انواع مالکیت فکری متمایز میسازد .اسرار تجاری هر نوع اطالعات ارزشمندی است که
دارای ارزش مستقل اقتصادی باشند ،بدون آنکه در نزد عموم موردِشناسایی واقع شده باشند.
دو خصیصه اسرار تجاری :این اطالعات به صاحب خود ،امتیاز رقابتی در بازار تجاری اعطاء
میکند .این اطالعات همواره موردِتهدید هستند ،پس باید اقدامات از سوی صاحب این اسرار
صورت گیرد تا از نشر آن جلوگیری شود.
 -1-4-1حمایت از اسرار تجاری

حمایت از اسرار تجاری در حوزه مالکیت فکری ،زمینه را برای ترغیب مبتکران به توسعه
دانش فراهم میآورد استفاده از آثار فکری ،در مسیر دانش میباشد و بهرهبرداری از یافتههای
 .61همان.
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” Philip Morris v

دیگران ،در این مسیر مجاز میباشد .در یکی از دعاوی معروف آمریکا
 “Reilly, 2004قانون ،شرکتهای تولیدکننده دخانیات را ملزم کرده بود تا ترکیبات و مواد
افزودنی به دخانیات را اعالم نمایند .شرکتهای تولیدکننده بهمنظور حفظ مشتریان خود ،از
ترکیبات خاصی برای مطبوع کردن دخانیات استفاده کردند که درحقیقت راز تجاری تلقی
میشود .بههمیندلیل اظهار داشتند که الزام قانون سبب میشود تا اسرار تجاری آنها در اختیار
عموم قرار بگیرد ،بیآنکه ارزش معادل آن پرداخت شده باشد .دادگاه با پذیرش اظهارات آنها
و تأیید مال بودن اطالعات مزبور ،افشای ترکیبات را منوط به پرداخت غرامت نمود .در حقوق
فرانسه ،بهاستثنای دانش فنی ،اسرار تجاری ،مال قلمداد نمیشوند ،زیرا اسرار تجاری
بهواسطه ماهیت خود که نوعی اطالعات است در مفهومی که رویه قضایی از مال ملحوظ
داشته است ،جای نمیگیرد .از طرفی ،عدمِاحتساب اسرار تجاری بهعنوان مال میتواند بر
سیاستهای کالن حمایتی تأثیر نامطلوب بگذارد 62.در ایران مصادیق عمدهای از اسرار
تجاری را میتوان مال تلقی نمود .برخی از مراجع عظام ،سرقت اطالعات محرمانه را موجب
63
تصرف در اموال دانسته و بر تحقق ضمان و اجرای مجازات نظر دارند.
 -1-1-4-1اخالق تجاری و تشویق نوآوری

کسب منفعت به هر طریقی ،خواسته یک جامعه اخالقی نیست .رعایت موازین اخالقی در
روابط تجاری نیز به فراموشی سپرده نشده است و همواره موردتوجه و تفسیر حقوقدانان قرار
گرفته است .نتیجه حذف قواعد حمایتی ،مجاز شمردن اقدامات غیراخالقی و تطهیر وسایل
مشروعی است که سودجویان در تصاحب غیرقانونی اسرار تجاری بدان متوسل میشوند،
امری که اخالق هرگز بدان تن درنداده است .اجازه استفاده بالعوض از حاصل سرمایهگذاران
فکری و مالی دیگران را نمیدهد .بسیاری از قواعد حقوقی ،ریشه در بنیانهای اخالقی دارند
و بسیاری از مضامین اخالقی در روند تکاملی ملی خود حسب ضرورتهای اجتماعی ،جامة
الزامآوری بر تن کردهاند 64.از طرفی برخی از مصادیق اسرار تجاری ،از ویژگی بدیع بودن
برخوردارند و حمایت از چنین اطالعاتی سبب ترغیب اشخاص بهصرف نیروی فکر و خالقیت
65
میشود و آنها را در بهرهمندی عادالنه از نتیجه تالشهای ذهن خود مطمئن میسازد.
62. Blankman, Fleischer, Competitive Intellectual and Global Bussiness, 15.

 .63مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه« ،استفتائات فقهی ـ قضایی».94 ،
 .64رهبری ،حقوق اسرار تجاری.238 ،

65. Lewis, “When Is a Trade Secret Not So Secret Environmental Law,”.
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 -2-1-4-1جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه و حق اشخاص بر اطالعات خود

اصل رقابت آزاد که نقشی غیرقابلانکار در شکوفایی اقتصادی دارد ،متضمن آن است که هر
شخصی در بازار رقابتی ،توانایی استخدام هرگونه وسیله قانونی برای جلب مشتری بیشتر
ازطریق گسترش شبکه توزیع ،استفاده از نیروهای متخصص و ابداعات ارزشمند را داشته
باشد ،مشروط بر آنکه از بهکارگیری رویههای نامشروع و غیرشرافتمندانه که سبب اختالل در
بازار میشود ،پرهیز کند .حقوق رقابت غیرمنصفانه 66که هدف اساسی آن بسترسازی جهت
انجام اعمال رقابتی در قالبی عادالنه و بهصورتی معمول است درجهت محدود کردن
رویههای ضدرقابتی گام برمیدارد و به حمایت از بنگاهها و واحدهای تجاری ،در برابر رقابت
67
غیرمنصفانه میپردازد.
از رویههایی که در قلمرو حقوق رقابت غیرمنصفانه قرار میگیرند ،میتوان به تبلیغات
گمراهکننده ،استفاده غیرقانونی از اسامی و عالئم تجاری ،بیاعتبار جلوه دادن رقبا ،ایراد
اظهارات سوء نسبت به محصوالت دیگران ،تحدید نامشروع فروش و خدمات رقبا ،تجاوز به
حقوق مؤلف و حق اختراع ،معارضه در روابط قراردادی و درنهایت سوءاستفاده از اسرار تجاری
اشاره کرد 68.اشخاص حق اساسی بر اطالعات خود دارند که به آنها اجازه نظارت بر انتقال یا
استفاده و جلوگیری از افشای غیرمجاز آنها را میدهد .ازاینرو ،اگر دیگران بتوانند اطالعات
مربوط به آنها را که اسرار تجاری نیز یکی از انواع آن است به بهانه آزادی اطالعات بهدست
آورند؛ این امر ،معنایی جز نادیده گرفتن این حق بنیادین ندارد .برخی از مصادیق اسرار
تجاری ،مال بهحساب میآیند که به داشتن سایه حمایتی قانون اجازه دسترسی آزاد به آنها،
معادل جواز تجاوز به حقوق مالکیت فکری و بیان صریحتر ،اتالف اموال دیگران است.
 -2-4-1جبران خسارت دعاوی اسرار تجاری

مراقبت از اسرار تجاری همواره توأم با موفقیت نیست و ممکن است اطالعات محرمانه ،تحت
اختیار یا استفاده سودجویانه قرار گیرد و یا درمواردی برای عموم فاش شود که سبب میشود
اسرار برای همیشه ارزش خود را از دست بدهند .اگر عمدتاً چنین اقداماتی مواجه با
ضمانتهای اجرای کیفری میشود ولی ضروری است تا حقوق فردی زیاندیده بهنحوی

66. Unfair Competition Law.
67. Press Man, op.cit. 22.
68. Campbell, International Agency and Distribution Law, 2.
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تأمین شود .دارنده اسرار تجاری میتواند از حمایتهای قانون در قالب دستورات منع 69و
غرامات پولی 70برخوردار شود.
 -1-2-4-1تنوع اسباب اقامه دعوا

حقوق اسرار تجاری قلمرو وسیعی است که در عرصه حمایت از مالکیتهای فکری و تضمین
رقابت منصفانه نقشی فعال برعهده دارد .تنوع اسباب اقامه دعوی معادل اسرار تجاری
افزونبر آنکه بیانگر تحوالت مثبت و گسترده در عرصه حمایت از اسرار تجاری است ،اهتمام
این شاخه از حقوق را در مقابله با هرگونه اقدامی که اسرار تجاری را به هر طریق ،موردِتهدید
یا سوءاستفاده قرار دهد ،نمایان میسازد .کسب حمایتهای قانونی در قالب دستورات منع
ازجمله قرار منع موقت 71و قرار منع دائم که در قالب شیوههای مشترک جبران خسارات
موردبحث قرار گرفت و آن هم زمانی که اسرار علنی نشده یا در قلمرو محدودی افشاء شده
باشند با هدف حفظ اسرار تجاری و جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه با جنبه پیشگیرانه اعمال
خواهند شد .درمواردی هم اگر اطالعات محرمانه در سطح وسیعی منتشر شده باشند ،صدور
قرار منع ،ره بهجایی نخواهد برد .درمواردی ممکن است شخص از اسرار تجاری سوءاستفاده
کرده باشد که دراینصورت دستور منع ،همراه با پرداخت غرامات پولی و تنبیهی خواهد بود.
این غرامات چهرههای متفاوتی دارند ،هنگامیکه اسرار تجاری کامالً علنی شده و خسارات
هنگفتی به دارنده اطالعات محرمانه وارد گردیده است ،متناسب با اوضاعواحوال خاص هر
قضیه موردِحکم داوری قرار میگیرد.
اگرچه سبب دعوای مسئولیت مدنی در مواجهه با مسائل جدید نیز میتواند تا حدودی
حقوق دارنده اسرار تجاری را تأمین کند اما در این راه امکان برخورد با ابهاماتی پیش روی ما
خواهد بود که شایسته است با پیشبینی اسباب جدیدی که سابقه چندانی در حقوق ما
نداشتهاند به این ابهامات پاسخ گفته شود .توجه به همه جنبههای خسارت وارده به دارنده
اطالعات محرمانه و ملحوظ داشتن همه عوامل مؤثر در برآورد خسارت ،بهنحویکه لطمات
تجاری را تا حدود زیادی جبران سازد ،بهخصوص توجه به ضررهای آینده و خساراتی که بر
72
منافع رقابتی آینده برطبق سیر متعارف امور وارد میآید.
69. Injunctions.
70. Monetary Damages.
71. Temporary Testrictor.
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 -2-2-4-1پرداخت حق امتیاز

پرداخت حق امتیاز متعارف ،یکی دیگر از وسایل اختصاصی جبران خسارت است که در کنار
سایر وسایل جبران خسارت ،قرار میگیرد .هنگامیکه شخص به طرق غیرقانونی اسرار
تجاری را تحصیل کرده است و ممکن است هنوز آن را افشاء یا استفاده نکرده باشد یا در
قلمروهای محدودی افشاء شده باشد به دستورات منع با هدف پیشگیرانه متوسل میشویم؛
اما زمانی که اصالحات محرمانه در سطح وسیعی منتشر شده باشد دیگر صدور قرار منع ،ره
بهجایی نمیبرد و پرداخت غرامات پولی و تنبیهی میتوانند در حفظ حقوق دارنده ،مفید واقع
شوند .ازجمله این غرامات حق امتیاز است .پرداخت حق امتیاز ،بنابه رویه بعضی محاکم ،در
هنگامیکه توسل به سایر طرق جبران خسارت چون خسارت واقعی 73و دارا شدن بالجهت،
به دالیلی نظیر آنکه خوانده از اسرار تجاری استفاده کرده است ،ولی عوایدی بهدست نیاورده
و یا ضرری به خواهان وارد نیامده است یا نمیتوان میزان عواید ازدسترفته را محاسبه کرد،
74
موردِدرخواست قرار میگیرد.
البته ضرورتی ندارد که خسارات واقعی یا دارا شدن بالجهت ،قابلِمطالبه نباشد تا بتوان از
این وسیله استفاده کرد .از ذیل قسمت الف ماده  3قانون یکنواختسازی اسرار تجاری
آمریکا 75نیز این موضوع قابلِاستنباط است ،بهجای خساراتی که برای طرف دیگر محاسبه
میشود ،خسارات ناشی از سوءاستفاده از راز تجاری را میتوان با تحمیل تعهدی به پرداخت
حق امتیاز متعارف ،در برابر افشاء یا استفاده غیرمجاز از آن محاسبه نمود 76.درمواردیکه قصد
ابتدایی طرفین ،انعقاد قرارداد لیسانس بوده و در تعاقب آن ،راز تجاری موردِسوءاستفاده قرار
گرفته است .این شیوه حسب اوضاعواحوال مناسبترین وسیله جبران خسارت قلمداد میشود.
برای محاسبه میزان حق امتیاز ،از روش مذاکرات فرضی 77استفاده میشود؛ بدیننحو که اگر
بنای طرفین بر این بود که در طی مذاکراتی ارزش عادالنه حق امتیاز را معین سازند،
باتوجهبه موقعیت و وضعیتشان ،احتماالً روی چه مبلغی به توافق دست مییافتند 78.عالوهبر
این ،عوامل متعددی وجود دارند که در برآورد میزان حق امتیاز ،مدّنظر قرار میگیرند .ارجاع
به قراردادهای واگذاری امتیاز مشابه ،اثر راز تجاری در میزان عواید حاصل وضعیت بازار،
73. Actual Losses.
74. Pensabene, Loh, How to Access Trade Secrets Damages, 14.
75. UTSA (Uniform Trade Secrets Act 1979).

 .76رهبری ،پیشین.243 ،
77. Hypothetical Negotiation.
78. Battersby, Grimes, Licensing Royalty Rates, 308.
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موقعیت رقابتی طرفین و هزینههای موردنیاز برای ایجاد و توسعه اسرار تجاری ،ارزش راز
تجاری برای دارنده و میزان وابستگی حیات تجاری او به اطالعات ،ماهیت راز تجاری ،مدت
79
زمان سوءاستفاده از اسرار ،تعداد لیسانسگیرندهها و حدود استفاده فعلی از اسرار.
در قضیه ) Weibler v Universal Technologies (2002خوانده با سوءاستفاده از اسرار
تجاری خواهان که قرار بود امتیاز آن را بهدست آورد ،توانست قرارداد منعقده خود با نیروی
دریایی آمریکا را اجرا کند و سود سرشاری بهدست آوردد .دادگاه با پذیرش سوءاستفاده،
پرداخت حق امتیاز را باتوجهبه اوضاعواحوال ،بهترین روش جبران خسارت دانست .بهنظر
میرسد اگر حق امتیاز در خسارت واقعی منظور نشده باشد با آن قابلجمع نخواهد بود.
عالوهبر موردیکه دادگاه علیه متجاوز به اسرار تجاری ،رأی به پرداخت حق امتیاز متعارف
میدهد ،گاه موضوع دستور دادگاه به پرداخت حق امتیاز شخص ثالثی است که با حسن نیت
و بیآنکه بداند شخصی که اسرار تجاری را به وی واگذار نموده از راه غیرقانونی آنها را
تحصیل کرده است به استفاده از اطالعات محرمانه میپردازد .دراینصورت قانون به دادگاه
این اختیار را میدهد تا بهجای منع وی ،با تعیین حق امتیاز متناسب ،در برابر استفاده گذشته
و آینده از اسرار تجاری ،نوعی تعادل میان حقوق طرفین ایجاد نماید 80.در حالتی که شخصی
به طرق ناروا به اسرار تجاری دست مییابد ولی به هر دلیل نمیتواند از آن بهره اقتصادی
ببرد ،دادگاه حسب اوضاعواحوال هر قضیه و نحوه پیامدهای استفاده احتمالی از آن در آینده،
غرامت را تعیین میکند و معموالً رأی به پرداخت حق امتیاز میدهد 81.البته رأی به پرداخت
غرامتی معادل هزینه تحقیق و توسعه نیز در چنین وضعیتی عادالنه است .بدیهی است اگر
82
اطالعات علنی شده باشند ،اعمال ضابطه حق امتیاز دشوار خواهد بود.

نتیجه و پیشنهاد
نظام حقوقی مالکیت فکری در ایران با فراز و فرودهای فراوانی روبهرو بوده است و اکنون در
مناسبترین وضعیت خود در سی سال اخیر به سر میبرد .این امر در شرایطی به منصه ظهور
رسیده است که توسعه علمی و اقتصادی ایران سرلوحه اسناد باالدستی قرار گرفته است؛
بنابراین در شرایط فعلی ،تحلیل صحیح و منطقی آسیبهای نظام کنونی بسیار حیاتی تلقی
79. Mcgonayle, Vella, The Internet Age of Competitive Intelligence, USA, 149.
80. See: Section 2(b) of UTSA (Uniform Trade Secrets Act 1979).

 .81رهبری ،پیشین.252 ،
82. Chohen, S. Gutterman, Trade Secrets Protection and Exploitation, 232.
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میشود و اگرچه قانونگذار ،این مهم را ،جدّی شمرده اما هیچگاه مصون از خطا نبوده و با
مشکالتی ناشی از سهو قلم گرفته تا بینظمی در قانونگذاری روبهرو بوده است .دامنه حقوق
مالکیت فکری احصایی و محدود نمیباشد و روزبهروز بر اثر تکامل زندگی صنعتی و رشد
جوامع بر این مصادیق افزوده میشود .وصف مشترک همه این طبقات در بازدارندگی و جنبه
سلبی حقوق انحصاری دارندۀ این حقوق است .دیگران وظیفه دارند که از هرگونه بهرهبرداری
ناروا و بدون مجوز او خودداری نمایند ،وگرنه هرگاه از این تکلیف سرپیچی نمایند ،مرتکب
نقض حق مالکیت او شدهاند که برحسب قوانین مختلف ،ضمانتاجرا و راهکارهای احتیاطی
برای آن در نظر گرفته شده است .حقوق مالکیت فکری ازجمله حقوق مالکیتهای صنعتی از
زمره سیاستهای موردِتأکید قوانین و اسناد مادر محسوب میشود .چنانچه در نقشه جامع
علمی کشور ،توسعه و تعمیق نظام مالکیت فکری از راهبردهای کالن است ،بنابراین با
جهتگیری صریح آن سند ،بازنگری در نظام موجود ،با اعمال شیوههایی نوین و موردِآزمایش
و خطا واقعشده در کشورهای پیشروِ در این علم ،ضروری و اساسی است .درصورت فقدان
شرایط خاص جبران خسارت در حوزه مالکیت فکری میتوان از شیوههای جبران خسارت در
حوزه قواعد عمومی مسئولیت مدنی استفاده کرد؛ اما تنها ،بهکارگیری این قواعد ،در تمام ابعاد
حقوق مالکیت فکری ،بهدلیل نقش و کاربرد خاص این حوزه توصیه نمیشود .بهتر است با
تصویبِ قوانین و قواعد خاص و اجرایی ،با نگاهی بر رویه و عملکردِ کشورهای پیشرو در این
علم ،به اصل جبران کامل خسارت در حوزه مالکیت فکری نزدیکتر شویم .رعایت توازن و
تناسب بین شیوۀ جبران خسارت و فعل زیانبار در حوزه مالکیت فکری شرط است .اینکه
نقض حق با چه شیوهای صورت گرفته باشد روی شیوه جبران تأثیر مستقیمی دارد و دادگاه
هم باتوجهبه فعل زیانبار ،شیوه جبران را در حوزههای مختلف مالکیت فکری تعیین میکند.
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