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  :مقدمه 

بین المللی براي اشخاص ، پیش بینی می شود ، در جهت تضـمین   مقرراتکشورها و در  حقوقزمانیکه حقی در 
  . مقرراتی پیش بینی شود  بایستیآن حق نیز 

 المللـی است که در حقوق داخلی کشورهاي مختلـف، و مقـررات بـین     حقوقیحقوق مالکیت فکري نیز از جمله 
  بع در جهت تضمین اجراي آن نیز مقررات مختلفی پیش بینی شده است طو بال.  ستابراي اشخاص تعیین شده 

اصلی مالکیت ادبی و هنري و مالکیـت صـنعتی تقسـیم مـی شـود و مالکیـت        بخـش حقوق مالیکت فکري به دو 
، طـرح هـاي   ) trade mark( عالئم تجـاري ) Patent(حق اختراع  قبیل ازصنعتی نیز خود به مباحث مختلفی 

از آنجائیکـه حـق   . مـی پـردازد   ) integerated circut(یکپارچـه   مـدارهاي و ) industrialdising(ی صنعت
ین حـوزه مالکیـت   اختراع نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشورها و اقتصاد جهانی دارد ، به نظر می رسد که مهمتر

از جایگاه مهمی برخوردار باشـد  ضمانت اجراي آن نیز بایستی با عنایت به این اهمیت  صنعتی می باشد و بالطبع
تصـویب  ، بایـد بـه بهتـرین شـیوه و با    حقوق انحصاري ناشی از حق اختراع که متعلق به صاحب آن مـی باشـد   . 

واقعی و فسلفه اصلی اعطاي حقوق انحصاري بـه صـاحبان حقـوق     جایگاهمقررات قانونی مقتضی تضمین شود تا 
  .شود  تامینهم در سطح داخلی کشورها و هم در سطح جهنمی 

امروزه با توجه به گسترش روزافزون فناوري و در نتیجه افزایش نقض حقوق مالکیت فکري به ویژه حق اختـراع ،  
که ما در این تحقیـق بـه ایـن مسـاله بسـیار مهـم       . بررسی ضمانت اجراي حق اختراع امري ضروري می نمایاند 

ضمانت اجراي کیفـري ، مـدنی ، اداري ، گمرکـی    :  ضمانت اجراي حق اختراع می تواند شامل. خواهیم پرداخت 
اجراها در حقوق داخلی کشورها و مقررات بین المللی براي حق اختراع وجود  ضـمانت شود که شاید برخی از این 

مـا نیـز در ایـن نگـارش بـه بررسـی ایـن        . اما نیاز به آنها بنا به اقتضا ممکن است به شدت احساس شود . ندارد 
در سطح داخلی و هم تا حد امکان در سطح بـین المللـی و حقـوق سـایر کشـورها ، خـواهیم        ضمانت اجراها هم

  .  پرداخت
  :کلیات 

حق اختـراع  . در ضمن این مبحث عنوان می شوند ، مد نظر می باشد  بررسی و تعریف مفاهیمی که بخـش دراین 
شده در قوانین و  احصاحصاري یکی از شاخه هاي مهم حقوق مالکیت صنعتی است که به معناي اعطاي حقوق ان

. صاحبان حق اختراع ، به مختراعان براي مدت تعیین شده در قانون می باشـد   براي المللیمقررات داخلی و بین 
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، نیز به حق اختـراع و   1386اختراعات، طرح هاي صنعتی و عالئم تجاري مصوب  ثبت، در قانون  ایراندر حقوق 
  . حقوق صاحبان آن اشاره شده است 

ضمانت اجراي مـدنی  : در خصوص حق اختراع اعمال شوند عبارتند از  استکه نیز ممکن  مختلفیضمانت اجراي 
نقض حق یا ادامه آن و در صورت وقوع نقض محاسبه میزان خصارات وارده بـه دارنـده    از جلوگیريکه مبتنی بر 
ت بـه  بسـ رد و تجـري متجاوزانـه تنهـا ن   رت گیـ تی که نقض حق شدید و عالمانه و عامدانه صـو در صور. حق می باشد 

جامعه برساند ، اقدامات و ضـمانت اجراهـاي کیفـري کـه خـود داراي انـواع و        منافعنسبت به  منافع دارنده حق بلکه
در مواردي هـم کـه اقـدامات فـوق توسـعه مقامـات غیـر        . اقسام زیادي است جهت تنبیه و شبه متجاوز اعمال می شود 

در صـورتی کـه نقـض حـق در مقیـاس      . مـی شـود    داداري یاضمانت اجراي  ها به عنـوان ، از آنشود  انجامقضائی 
را تولیـد  صورت گیرد و ناقض حق در قلمرو یک کشور دیگـر ، محصـوالت تقلبـی و تقلیـدي      تجاريگسترده ي 

ي دیگر کسب منقعت نماید ، عالوه بـر ضـمانت اجراهـا    کشـورهاي نماید و قصد داشته باشد با صادر کردن آن به 
مقامات و مأمورین اداره گمرك انجـام مـی پـذیرد ،    گمرکی که توسط اجراهاي مواردي ضمانت  چنینمذکور ، در 

به ضمانت اجراي گمرکی در معاهده پـاریس  . ري محسوب می شود که مهمترین ضمانت اجراي ادا شوداعمال می 
  . اشاره شده است  تریپسو 

 ضمانت اجراي حق اختراع باید به نقش اساسی حمایت از حقوق مـورد وجود مقرراتی در  ضرورتاما در خصوص 
و در . در توسعه اقتصادي و تجاري کشورها و سطح رفاه اجتماعی مردم جامعه اشـاره نمـود    اختراعصاحبان حق 

» الضـرر « مترقـی خصوص مبانی وجود چنین ضمانت اجراهائی از جمله می توان به مبانی فقهی و قاعـده بسـیار   
جبران خسارت نمی باشد و گاهی اوقـات ، ضـمانت اجـرا مـی توانـد بـه عنـوان        البته قابل ذکر است که  .اشاره کرد 

امـا بایـد در   . را توجیه نماید  قاعده فقط می تواند ضمانت اجراي مدنیاین  ایفاي نقش نماید نقضعامل بازدارنده 
به تمامی ضمانت اجراهـا و راهکارهـاي   اما در هر صورت ما در این نگارش . اجرا منحصر به ضمانتنظر داشت که 

ر حقوق داخلی و در حد اقتضاء حقوق سایر کشورها و اسـناد بـین المللـی    دموجود در جهت تضمین حق اختراع 
  . ، خواهیم پرداخت  زمینهموجود دراین 

در حقوق مالکیت صنعتی کاربرد ضمانت اجراي کیفري متفاوت  : کیفري حق اختراع ضمانت اجراي) الف
ن جرم شناخته شده وبراي آن ضمانت اجراي نین تجاوز به عالمت تجاري و جعل آبراي مثال در اکثر قوا.  است

  . کیفري مقرر شده است 
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و فصل شود ، زیرا  لسعی می شود که تجاوز به حق اختراع از طرق مدنی  ح غالباًحق اختراع  دعاوياما در 
عیین اینکه آیا شرط برابري وجود دارد یا خیر ؟ از سوي ن بررسی کارشناس ، از جمله تدوبنقض حق اختراع 

نیست و همین موضوع سبب شده است در برخی از کشورها کارشناس در نقض حق اختراع ، و تعیین آن ممکن 
مجازات کیفري براي ) مانند آمریکا(که سطح باالئی از حمایت از حقوق مالکیت فکري را پیش بینی کرده اند 

اما در کشورهاي کمتر توسعه یافته . قابل دریافت باشد  مدنینظر نگیرند و فقط خسارات  نقض حق اختراع در
سعی در پیش گیري از نقض در این  ،اغلب با اولویت دادن ضمانت اجراي کیفري در برابر نقض حق اختراع 

  . حوزه دارند 
  :ایران ) 1الف

اما . اع ضمانت اجرائی بیان نشده بود در خصوص نقض حق اختر 1310 اختراعاتدر قانون ثبت عالئم و 
جزائی در مورد نقض حق اختراع همانند دعاوي حقوقی این حوزه ، در دادگاه  دعاوي طرحبود که  شده عنوان

یا متهم خارج از تهران کشف یا واقع شود ،  جرمدر مورد دعاوي جزائی چنانچه . می پذیرد  صورتهاي تهران 
حقیقات اولیه در محل وقوع ، کشف یا دستگیري ، صورت می پذیرد و پرونده خارج از تهران دستگیر وشد ، ت

با وجود اینکه این قانون از دعاوي جزائی سخن گفته ، . براي رسیدگی به دادگاه هاي تهران ارجاع می شود 
ت عمومی بر جرم انگاري در حوزه حق اختراع وجود ندارد و بعد از آنکه در قانون مجازا دائر نصیچنانکه گذشت 

سابق نیز از حمایت از حق اختراع سخنی به میان نیامد ، و فقط از ضمانت اجراي عالمت تجاري بحث شد ، در 
نیز وضع به همین منوال بود و فقط به اعمال مجرمانه اي که در موررد عالمت تجاري می  1362قانون تعزیرات 

نیز به  1375در قانون مجازات اسالمی . است  نشده ايتواند صورت پذیرد اشاره شد و به حق اختراع توجه 
اخراعات عالئم تجاري و طرح هاي همین شکل ، اشاره به ضمانت اجراي حق اختراع نشده است ، در قانون ثبت 

هر شخصی که با علم و عمد مرتکب علمی «این قانون عنوان شده است که  61و در ماده  1386صنعتی مصوب 
عمل غیر قانونی تلقی شود ،  47طبق ماده  بر ،  نقض حقوق به شمار آید یا 40،  28،  15شود که طبق مواد 

میلیون ریال یا   50میلیون ریال تا  10مجرم شناخته شده و عالوه بر جبران خسارت به پرداخت جزاي نقدي از 
صدر آن ناظر به  و با توجه به اینکه این ماده »ماه یا هر دوي آنها محکوم می شود 6روز تا  91حبس تعزیري از 

اي کیفري می نماید ، ضمانت اجر صاهمین قانون می باشد که حقوق انحصاري مالک حق اختراع را اح 15ماده 
در واقع هر گاه شخصی با علم و عمد یکی از اعمال . براي حق اختراع می باشد  1386مقرر در قانون سال 

ی باشند ، بدون اجازه وي انجام دهد ، به مجازات ی مالک اختراع مئاطرا که از حقوق اع 15مندرج در ماده 
 91حداقل حبس مذکور در این ماده نیز . شد  دهوادر خصوص نقض حق اختراع محکوم خ 61مذکور در ماده 
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به مجازات ناقضین حق اختراع در این  تصریحهر چند که . روز می باشد تا قابل تبدیل به جریمه نقدي نباشد 
اما در قیاس با . ت یا نقض قوانین سابق در این زمینه قابل توجه و تقدیر می باشد قانون با عنایت به سکو

مجازات هائی که در برخی کشورها براي نقض حق اختراع پیش بینی شده و با توجه به منافع زیادي که ممکن 
ه اهمیت است نصیب شخص ناقض شود ، به نظر می رسد که مجازات کمی می باشد و مقتضی بود که با توجه ب

نافع جامعه مفراوان این حوزه از مالکیت صنعتی و در جهت تضمین حداکثري حقوق مالکان اختراع و در نهایت 
  . ، مجازات متناسب تر و به مراتب سنگین تري وضع می باشد 

ضمانت اجراي کیفري می باشد که در قیف کاالهاي ناقض حق اختراع نیز جزء ضبط و تو ایراندر حقوق 
  . به تفصیل شرح داده خواهد شد  انت اجراي مدنیضمقسمت 

  :حقوق تطبیقی ) 2الف

قبال ذکر شد ، از آنجائیکه اثبات نقض صورت گرفته در زمینه حق اختراع مشکل می باشد و  که همانگونه
، راهکارهاي کیفري براي پیش گیري از نقض یا جبران حق اختراع در کشورهاي  داردنیاز به نظر کارشناس 

به عنوان مثال همانگونه که اشاره شد در آمریکا براي نقض حق اختراع فقط . ه یافته کمتر دیده می شود توسع
اما تا آنجائیکه در قوانین و . در نظر گرفته شده است و ضمانت اجراي کیفري وجود ندارد  مدنیجبران خسارت 

 فرانسهدر . خواهد گرفت  قرارنظر  حمطممقررات کشورها ضمانت اجراي کیفري حق اختراع اشاره شده باشد ، 
با عنوان دعاوي کیفري به انواع و شرایط مختلف  115-16الی  115-12اختراع مواد  حقدر زمینه تجاوز به 

  . و مجازات هاي آن پرداخته است  اختراعنقض حق 
 50جزاي نقدي ، ادعاي غیر قانونی مالکیت حق اختراع یا تقاضاي غیر قانونی ثبت را مشمول  615-12ماده 

معیار تکرار جرم در . هزار فرانک کرده است اما در خصوص تکرار جرم مجازات مضاعف را پیش بینی کرده است 
. سال از محکومیت اول دوباره تکرار کند  5این ماده آن است که مجرم همان عمل مجرمانه را در ظرف مدت 

ختراع بین المللی از جمله عدم افشا و عدم دسترس همچنین عدم رعایت مقررات راجع به ثبت اختراع در ثبت ا
موارد از سوي متصدیان ثبت در صورت نقض امنیت کشور و ارتکاب عموم به آنها یا اعطاي حق اولویت و سایر 

سال حبس را در پی  5هزار فرانک در صورت لطمه به قدرت دفاع ملی مجازات  40آگاهانه آنها ، مجازات نقدي 
، انواع مختلفی از مجازات هاي تکمیلی مقرر شده است  فرانسهختلف در قانون مالکیت فکري در موارد م. دارد 

به عنوان مثال در موارد مربوط به حق اختراع آمده است که متجاوز به . که به موارد زیر می توان اشاره کرد 
حق انتخاب کردن یا  ومیت ازحرحقوق ناشی از اختراع که مجرم شناخته شده و محکوم به مجازات شود به م

انتخاب شدن به عضویت در دادگاه هاي تجاري ، اتاق هاي بازرگانی و صنعتی و اتحادیه هاي صنعتی و پیوستن 
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تتمیمی این موارد جزء مجازات هاي  همه البته. سال محکوم خواهد شد  5حل اختالف به مدت به شوراهاي 
م این اقدامات را تجویز رتضاي عمل مجرمانه و وضعیت مجا به شرائط و اقناختیاري است و دادگاه می تواند ب

به عنوان یک مجازات تتمیمی دیگر دادگاه ممکن است به هزینه محکوم علیه حکم متضمن  هم چنین. کند 
البته در . ن نماید و یا آن را به طور کلی یا جزئی در روزنامه ها انتشار دهد عالمحکومیت را مطابق با شرایط ا

معموال هدف از انتشار . زینه چنین انتشاري فراتر از حداکثر میزان جزاي نقدي تحمیل شده نباشد صورتی که ه
لیت آنها و ایجاد آمادگی احکم محکومیت ، شناساندن بیشتر مجرمان و اطالع رسانی به مردم در خصوص نوع فع

د آمریکا ضمانت اجراها در زمینه نیز مانن قابل ذکر است که در انگلیس. م می باشد مردم به نحو غیر مستقیدر 
  . ت کیفري در این زمینه وجود ندارد حق اختراع بیشتر ناظر به جبران خسارت مدنی می باشد و مقررا

  :المللی  بیناسناد ) 3الف
خود نسبت به تعهد اعضا به مقرر نمودن تشریفات کیفري و مجازات هایی براي  61در ماده  تریپسموافقتنامه 
ي و در مقیاس تجاري بوده ، آئین هاي دادرسی و مجازات هاي کیفري را معمول دآنها تعم تکابارمواردي که 

ن دو مورد هر چند که در این ماده فقط به عالئم تجاري و کپی رایت و ضمانت اجراي کیفري نقض ای. دارند 
یر موارد مالکیت هاي مقرر کننده حداقل هاست و اعضا می توانند در خصوص سا اما  تریپس. اشاره شده است 

فکري با لحاظ دو قیدي که عنوان شد ، همان ضمانت اجراها یعنی حبس و یا اخذ جریمه کافی به عنوان یک 
کردن کالهاي متضمن  معدومدر موارد مقتضی اعمال مواردي همچون توقیف ، ضبط یا  همچنینعامل بازدارنده و 

اعضا می توانند در خصوص نقض حق اختراع نیز همان  یپسبنابراین ، مطابق تر. ر قرار دهند نقض را مد نظ
اما این ماده صرفا نقض عمدي را پوشش . مجازات ها و موارد مذکور را نسبت به ناقضین مقدر و اعمال نمایند 

می دهد فلذا شامل اقدامات صورت گرفته بدون علم یا داشتن دالیل متعارف بر علم به اینکه نقض در حال 
. نمی شود ، و در نهایت اینکه نقضی که در سطح تجاري نباشد ، مشمول این ماده نخواهد بود ارتکاب است ، 

مجازات باید داراي قدرت بازدارندگی کافی باشد و سطح ) 1: چیز است  2معیار مجازات مذکور در این ماده 
با توجه به ) 2) . و مجازاتتناسب جرم (موارد باید مطابق با جرائم مربوط باشد مجازات هاي اعمال شده در این 

توجهی در تعیین چگونگی اعمال این معیار ها دارند به ویژه در تعیین اینکه  ، اعضا صالحیت قابل شدت جرائم
امیک از جرائم قابل مقایسه در متن حقوق داخلی است در دعاوي حقی اختراع نیز در بسیاري از دشدت ک

ارها ، مجازات هاي کیفري براي نقض حق اختراع پیش بینی کشورهاي در حال توسعه با توجه به همین معی
شده است که این امر می تواند عامل بازدارنده مهمی شرکت ها و به ویژه بنگاه هاي کوچک و متوسط محسوب 

از آنجائیکه براي این شرکت ها و بنگاه ها ، در دعاوي . شود که قصد اقدام راجع به اختراعات ثبت شده را دارند 
ق اختراع حتی اگر آنها اثبات کنند که بر گناه هستند ، می تواند تاثیرات سوئی در روند فعالیت هاي نقض ح
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داشته باشد ، این مجازات هاي بازدارنده ، نقش بسیار مهمی در انصراف شرکت ها از  شاناقتصادي و تجاري 
چنین در دستورالعمل اتحادیه دست زدن به اقداماتی که ممکن است نقض حق اختراع باشد ، خواهد داشت همی

است که بدون لطمه به تدابیر مدنی و اداري ، دول عضو  آمده ياروپا راجع به ضمانت ارجاي حقوق مالکیت فکر
دیگري از جمله ضمانت اجراي کیفري را بنا به اقتضا در خصوص مالکیت هاي فکري می توانند ضمانت اجراهاي 

  . و از جمله حق اختراع اعمال نمایند 
  :ضمانت اجراي گمرکی حق اختراع ) ب

متضمن حق اختراع در عرصه تجارت و داد و ستد بین مرزي کشورها ، بسیار توسعه یافته  کاالهايامروزه سهم 
همین امر وضع ضمانت . است و به موازات آن تجاوز به این حق نیز در سطح وسیع واقعیتی انکار ناپذیر است 

نع جرائم بیشتر و نقض گسترده ااعمال نقض آمیز را کنترل کند و م ،رز ها بتواند که در م خاصیاجراها و تدابیر 
اما از آنجائیکه حق اختراع متضمن فناوري و دانش بسیار باالئی می باشد . تر حق اختراع شود را الزم می نمایاند 

بل تشخیص و کنترل ر کارشناس حاضر در ادارات گمرك قایآن به آسانی توسط اشخاص عادي و غ بهکه تجاوز 
به نیاز به نظریه کارشناسی دارد ، تدابیر گمرکی قابلیت اجرا و اعمال را در زمینه حق اختراع ندارند و  باشدنمی 

حتی در . در نتیجه در قوانین و مقررات کشورها و در سطحج بین المللی ، مقرره اي در این خصوص وجود ندارد 
مالکیت فکري می باشد نیز تدابیر گمرکی فقط در مورد کاالها در زمینه ترین سند بین المللی  جامعکه  تریپس

کپی رایت اعمال می شود و اعضا هیچ الزامی در اعمال این تدابیر در دمات متضمن عالئم تجاري و داراي خو 
 فقط حقوق حداقلی را مطرح نموده است تریپساما از آنجائیکه . متضمن حقی اختراع ندارند  خصوص کاالهاي

که تدابیر گمرکی را نیز به موجب حقوق داخلی خود نسبت به کاالهاي متضمن حق اختراع  مختارند، اعضا 
اما این تدابیر داراي مزایائی . این امر خود متضمن صرف هزینه و دانش فراوانی می باشد  البته. اعمال نمایند 

غالباً گمرکی یا تدابیر و اقدامات موقت مرزي ضمانت اجراي . و اعمال آنها را ایجاب می نمایند هستند که وضع 
هستند که در خصوث حفظ وضعیت موجود در زمان صدور دستور جلوگیري از وقوع نقض بیشتر  ناظر به اقداماتی

شناسائی افراد ناقض صورت می و و همچنین به منظور حفظ مدارك مربوط به ماهیت نقض ، گستره و میزان آن 
تر خیص کاال ، ممانعت از ورود کاالهاي ناقض حق  لیقائی چون منع ترخیص کاال ، تعگیرد و معموال در قالب ه

به کانال هاي تجاري و اقدامات الزم براي حفظ دالیل و شواهد نقض حق ، اقدامات گمرکی ناظر به اقداماتی 
ناقض متضمن  مرزهاي کی کشور و به منظور جلوگیري از ورود کاالهاي ناقض حق از جمله کاالهاي دراست که 

  . حق اختراع بدون اجازه صاحب آن صورت بگیرد 
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  :این تدابیر از دو جهت مفید فایده است 

حق است چرا که اگر عالوه بر نقض حق ناقض یا هر شخص دیگري بتواند کاالهاي ناقض  مالکتدابیر به نفع 
بیگرد ، سهم عمده اي از حقوق  از ويو بازارهاي فروش دارنده حق را مصرف وارد کند ،  بازارهايحق را به 

 .مادي دارند ، حق و سود ناشی از آن از بین می رود و اقدامات گمرکی از این امر جلوگیري می نماید 

براي جامعه و مصرف کنندگان محصوالت متضمن حق اختراع است چرا که کاالهاي  تدابیراین  دیگرنفع 
با نقض حق  مادي یل سودصناقض حق به منظور تح ی معموال کاالهائی هستند کهبمتضمن حق اختراع تقل

به بازار وارد کرده است و عدم کنترل این محصوالت و  اصلیمحصوالت  ترازصاحب حق اختراع و با کیفیت نازل 
توقیف آنها به ویژه در خصوص محصوالتی که با سالمت جسمی و افراد ارتباط مستقیم دارد از جمله کاالهاي 

جاوز به حقوق صاحبان حق در برخورداري از بازار سالم توزیع کاال ، باعث ورود آسیب و داروئی ، عالوه بر ت
با توجه به این مزایاي . مقدمات اجتماعی و اقتصادي به جامعه گردیده و صنایع داخلی را از پاي در خواهد آورد 

صورت وضع نیز به  مذکور وضع و اعمال تدابیر گمرکی در خصوص حق اختراع نیز ضروري می نماید که در
 . ، قابل اعمال می باشد  استمقرر  تریپسهمان طرقی که در 

به بعد قانون حمایت ازمالکیت فکري فرانسه به حمایت از مالکیت هاي صنعتی  511 مواد: در حقوق فرانسه 
و  به صرف دادن تقاضاي ثبت«در خصوص تجاوز قریب الوقوع به اختراع مقرر شده است که . اختصاص دارد 

می تواند با یک درخواست ساده و ارائه گواهی تقاضاي ثبت اختراع به دادگاه  متقاضیحتی پیش از انتشار آن ، 
دادگاه می . وي ، ضابطی داشته باشد که فهرستی مفصل ، با توقیف یا بدون توقیف ، از موارد اتهامی تهیه کند دب

و می و پس از آن قرار الزمه را صادر . از متقاضی نماید  تقاضاي تامین خواسته اقداماتتواند پیش از انجام این 
تواند رد همان قرار به ضابط دادگستري مجوز بدهد که هر گونه تحقیقات الزم براي پی بردن به اصل ، ماهیت و 

  . حوزه تخلف را انجام دهد 
  :حق اختراع  مدنیضمانت اجراي ) ج

ضمانت  اقض حق ، ماهیتاً مدنی است یا اتخاذد که اقدام ناین دسته از ضمانت اجراها زمانی اعمال می گردن
مهمترین ضمانت اجراهائی که می توان در برابر نقض حق اختراع  بدانها . اجرائی با ماهیت مدنی را می طلبد 

و خارج ) موقتی(ابطال ورقه اختراع صادره ، اقدامات تامینی  –جبران خسارت وارده : متوسل شد ، عبارتند از 
  .ن کاالي ناقض حق از کانال تجاري ساخت

    :جبران خسارت وارده ) ج-1
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خسارت اقدام ناقض حق ، خسارتی به صاحب اختراع وارد آید ، نقض کننده ملزم به جبران  یجههر گاه در نت
اصل جبران کالم خسارت که یک اصل کلی حقوقی است ، این خسارت باید تاجائی جبران شو که  است و مطابق

  . نیامده است  واردنی گوئی زیا
خسارت ، بر حسب وجود یا عدم رابطه قراردادي میان صاحب حق اختراع و ناقض حق به دو  جبرانمسؤولیت 

  . و مسؤولیت غیر قراردادي تقسیم می شود  قرارداديدسته مسؤولیت 
  :فرض مسؤولیت قراردادي ) تخسن

در این حالت . استخدامی مخترع و کافرما وجود دارد غالباً زمانی مطرح می شود که قرارداد  مسؤولیتاین نوع 
اگر مخترع که حقوق مادي اختراع را به کارفرما منتقل کرده است ، بر خالف شروط و تعهدات قراردادي عمل 
کرده و براي مثال ، بدون اجازه او اختراع را تولید و توزیع نماید و از این طریق زیانی به کارفرما وارد آید ، مکلف 

همچنین اگر کارفرما در اظهار نامه ، نام خود یا شخصی غیر از مخترع را به . جبران زیان وارده می باشد  به
عنوان اختراع کننده اعالم دارد ، مخترع می تواند تحت عنوان مسؤولیت قراردادي علیه ناقض حق ، تقاضاي 

قراردادي منحصر به قرارداد استخدام البته مسؤولیت . اعمال ضمانت اجراي مدنی یعنی جبران خسارت نماید 
قرارداد معتبر و نافذي میان صاحب اختراع و نقض کننده وجود داشته باشد و زیان وارده ،  کهنمی شود و هر جا 

اما براي آنکه مسؤولیت قراردادي محقق . قرارداد مذکور باشد ، مسؤولیت قراردادي است  شروطحاصل تخلف از 
  : وري است شود ، تحقق ارکان زیر ضر

  . میان دارنده حق اختراع و نقض کننده حق وجود داشته باشد معتبرقرارداد ) یک
  . مسؤولیت به خاطر تخلف از یکی از شروط قراردادي باشد ) دو
گستره زیان وارده قابل مطالبه ، وسیع است و هم . تخلف زیانی به دارنده ورقه اختراع وارد شود  نتیجهدر ) سه

همچنین این زیان هم شامل زیان . مادي و هم زیان به حقوق معنوي را در بر بگیرد حقوقبه می توان زیان 
قیمت کاال  افتحق اختراع است یعنی زیانی که کسر دارائی صاحب اختراع انجامیده است مانند  صاحبوارده به 
فروش و از دست دادن قدرت گذاري بر روي آن اختراع ، افزایش هزینه هاي تبلیغات ، کاهش  سرمایه، کاهش 

مشتریان و بازارهاي جدید و هم شامل عدم النفع می باشد ، یعنی هر نفعی که صاحب حقی  جذبقدرت 
که البته به نظر . اختراع در صورت عدم نقض می توانسته از آن بهره مند شود و حاال از آن محروم مانده است 

  . و کیفري در این خصوص، قابل تشکیک باشد  می رسد این مورد با توجه به قواین آئین دادرسی مدنی
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تقصیر بر طبق تعریفی که ارائه : زیان وارده به صاحب حق اختراع ، بدلیل تقصیر نقض کننده حق باشد ) چهار
انجام دادن کاري که شخص به حکم قرارداد یا عرف می بایست از آن پرهیز کند یا «شده است عبارت است از 
از آنجا که اصل به عدم تقصیر است لذا کسی که مدعی تقصیر دیگري . » د انجام دهدخودداري از کاري که بای

امر گاه با دشواري هاي زیادي همراه است با این در نقض حق اختراع است باید تقصیر را اثبات کند ، که این 
ت شدن اینکه یکی از قراردادي آن است که ، صاحق حق نیازي به اثبات تقصیر نداشته و با اثبا نظامحال امتیاز 

شروط قراردادي نقض شده است اصل بر این قرار می گیرد که ، طرف قرار داد مرتکب تقصیر شده است و زیان 
اختراع ، در نتیجه تقصیر وي بوده است و حال او باید بی تقصیري خود را اثبات نماید مثال  حقوارد بر صاحب 

  . ست اثبات کند که نقض حق توسط دیگري انجام شده ا
حال ، توسل به این نظام براي مطالبه خسارات با ایراداتی همراه است از جمله آنکه ، این مسؤولیت تنها در  اینبا 

یگر آنکه در نظام قراردادي امکان ذکر شروط سالب یا دطرف قرارداد قابلیت استناد دارد نه اشخاص دیگر و برابر 
  .  دمی تواند به زیان صاحب اختراع منتهی شو کننده مسؤولیت وجود دارد و این مساله تمدید
حق اختراع در دعواي مطالبه خسارت ، عالوه بر تسهیلی که نظام قراردادي در اثبات تقصیر در اختیار او  صاحب

مطابق ماده . آن را پیشنهاد داده است  تریپسقرارداده است ، از امتیاز دیگري نیز برخوردار است که موافقتنامه 
از  اجازهاگر موضوع اختراع ، فرآیند تولید یک محصول باشد و بعد محصول همانندي بدون کسب : د این سن 34

یعنی اگر محصول جدید باشد یا احتمال . صاحب فرآیند ثبت شده بدست ، آید اگر یکی از دو شرط محقق شود 
فرآیند نتوانسته است قوي وجود داشته باشد که آن محصول از فرآیند ثبت شده ، تحصیل شده است و صاحب 

شی معقول فرآیندي را که آن محصول با آن تولید شده است را تشخیص دهد ، در این حالت مقامات البا ت
قضائی اعضا از این اختیار برخوردار خواهند بود که به خوانده دستور دهند که ثابت کند محصول با فرآیندي غیر 

صاحب  تاًچنانچه مشاهده می شود در این فرض ، قاعد. ت از فرآیند ثبت شده خواهان دعوا بدست آمده اس
فرآیند که مدعی است تولید کننده محصول ، از فرآیند او بدون اجازه استفاده کرده است ، می بایست ادعاي 
خود را اثبات می کرد ؛ با این حال ، موافقتنامه به کشورها اختیار داده است تا این قاعده را منقلب ساخته و از 

نده بخواهند تا اثبات کند از فرآیند دیگري غیر از فرآیند متعلق به خواهان ، براي تولید حصول استفاده کرده خوا
مقرر داشته  61دوم ماده  شقایران نیز از این اختیار بهره بوده است و  86سال .... قانون ثبت اختراعات . است 
مواقعی که اختراع ، فرآیند دستیابی به یک فرآیند در دعواي مدنی راجع به نقض حقوق مالک اختراع در «است 

باشد ، در صورت وجود شرایط زیر مسؤولیت اثبات اینکه فرآورده از طریق آن فرآیند ساخته نشده است ، به 
در این صورت در صورت ارائه اسناد و مدارك ، منافع شروع خوانده » عهده خوانده دعواي نقض خواهد بود
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فرآورده جدید )1: هت عدم افشاي اسرار تولیدي و تجاري وي در نظر خواهد گرفت دعواي نقض حق را از ج
جود داشته باشد که فرآورده با استفاده از فرآیند مذبور ساخته شده و مالک حقوق ثبت احتمال قوي و)2. باشد 

تفاوت این » شده علی رغم تالش هاي معقول نتوانسته است فرآیندي را که واقعاً استفاده شده ، تعیین نماید
کافی است در حالیکه ، تحقق یکی از این شرط ها  34این است که ماده  تریپسموافقتنامه  34مقرر ، با ماده 

البته این امور را نمی توان دلیلی بر مغایرت این ماده با . مطابق قانون ایران باید هر دو شرط محقق گردد 
زیرا در قانون نمونه وایپو ، به کشورها اجازه داده شده است که در قانون داخلی خود ، تحقق هر . دانست  تریپس

  . را کافی بشمارند و قانونگذار ایرانی از این اختیار استفاده کرده است دو شرط را الزم بدانند یا تحقق یکی 
مسؤولیت قراردادي ناشی از نقض حق اختراع دفاعیات موجه خوانده است که مهمترین آنها  فرضدر  آخرنکته 

داد معتبر ، به رغم وجود قرار)2. عدم وجود قرارداد یا باطل بودن قرارداد مورد استناد خواهان )1: عبارتند از 
. عدم ورود زیان به صاحب حق اختراع )3. زیان وارد به صاحب حق اختراع ارتباطی با شروط قراردادي ندارد 

وجود شروط سلب با تمدید کننده مسؤولیت قراردادي البته به شرط نقض حق عامدانه یا در نتیجه سهل )4
اعالمیه عدم «ر استرالیا اعالمیه اي که به نام در برخی کشورها نظی)5. شرط معتبر نیست  انگاري نباشد واال

بهره  دنقض پیش بینی شده که به موجب آن ، شخص که در حال بهره برداري از اختراع ثبت شده است یا قص
برداري از ، آن را دارد ، می تواند در نتیجه توافقی کتبی با صحب ورقه اختراع یا به حکم دادگاه صاحل ، گواهی 

دادگاه پس از بررسی بهره برداري و تشخیص . بهره برداري از اختراع ، نقض محسوب نمی شود  شود که در آن ،
بور را صادر می کند ، تا اگر بعد ها صاحب اختراع بخواهد علیه او طرح دعواي نقض زصحیح بودن آن ، گواهی م

هد و از هر گونه خسارتی مبري شود بور را به عنوان دفاع ارائه دزحق را مطالبه خسارت کند ، او بتواند اعالمیه م
این قانون پیش بینی شده است که  128-1خش اعالمیه تهدید غیر موجه ، در ب«م دیگري بنا اعالمیههمچنین . 

صاحب ورقه اختراع مرتباً استفاده کننده را به نقض حق و طرح دعوا تهدید کند او می تواند با  اگربر اساس آن 
  .در برابر دعاوي مالی بیمه کند  خود را اعالمیهدریافت این 

  ) مدنی(مسؤولیت غیر قراردادي  فرض) دوم 
که قرار داد معتبري میان صاحب حق اختراع و نقض کننده حق وجود نداشته باشد ، مطالبه خسارت  صورتیدر 
 مسؤولیت مدنی جاي می گیرد و برتري آن نسبت به فرض مسؤولیت قراردادي این است که دعوا ، قالبدر 

  . محدود به طرف قرارداد نیست و هر شخص نقض کننده اي می تواند طرف دعوا قرار گیرد 
از  29از فصل  281اند ، براي مثال در قسمت  قوانین بسیاري از کشورها اجازه دعواي مسؤولیت مدنی را داده

است تا دعواي مدنی اقامه  ورقه اختراع اجازه داده شدهبه دارنده  اًاختراعات آمریکا ، صراحت ثبتقانون  3بخش 
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هر دارنده ورقه اختراعی می تواند به خاطر نقض شدن حق اختراعش ، دعواي مدنی : مطابق این ماده . کند 
این ماده ، ناظر به دعواي مطالبه خسارت وارد به دارندگان ورقه اختراع در تمامی زمینه ها  اطالق. اقامه نماید 

  . است 
ماده . بت اختراع کانادا ، هر فرد نقض کننده حق مخترع را مسؤول دانسته است قانون ث) 1(55 بخشهمچنین 

قانون مالکیت فکري فرانسه نیز اجازه مطالبه خسارت را به صاحب ورقه اختراع می دهد و مقرري  1-615-1
به  خواندهدر این مواد دادگاه عالوه بر الزام . کننده حق می تواند مسؤولیت مدنی داشته باشد  نقضدارد که 

 در نشریات به هزینه خواندهرأساً مفاد رأي را درخواست صاحب اختراع و نه  تواندبه، می  ملاکجبران خسارت 
  . حق اختراع در دعواي مسؤولیت مدنی باید عناصر زیر اثبات شوند  صاحباما براي پیروزي . منتشر سازد

  . ارتکاب یافته است خوانده شخصل زیانبار که از سوي عف) یک
وارده نیز رکنی است که باید از سوي صاحب حق یا خواهان دعوا اثبات گردد وگرنه  ضرر : واردهضرر ) دو

در اینجا نیز مانند فرض مسؤولیت قراردادي ، همه خسارات باید جبران . درخواست مطالبه خسارت رد می شود 
، میزان  20و اسپانیا تا اوایل قرن  19ر قرن درگذشته ، برخی قوانین ملی ثبت اختراع مانند اتریش تا اواخ. شود 

خسارت قابل مطالبه ناشی از نقض اختراعات را محدود به میزان مشخص کرده بود اما نامناسب بودن این روش و 
مغایرت آن با اصل حقوقی جبران کامل خسارت ، باعث شد تا امروزه در قانون هیچ کشوري شاهد چنین 

  . نباشیم  خسارت مطالبهمحدودیتی براي 
تحت عنوان خسارت ، به مقامات قضائی اعضا اختیار داده است تا نقض  45ماده  1نیز در بند  تریپس موافقتنامه

همین  2کننده اختراع را به جبران خسارت کافی ناشی از اقدام زیانبار او ملزم سازند که این خسارت طبق بند 
قوانین کشورهاي عضو نیز غالباً خسارت قابل . نیز می شود  شامل هزینه هاي دادرسی مانند حق الوکالهماده ، 
قابل  قانون مالکیت صنعتی برزیل ، خسارت 210براي مثال ، ماده . از نقض را وسیع دیده اند  شیانجبران 

و عدم النفع می داند و براي ارزیابی عدم انفع نیز معیار بدست داده است مطالبه را شامل زیان هاي وارد آمده ، 
منافعی که توسط . عنی در نظر گرفتن منافعی که در صورت عدم وقوع نقض نصیب صاحب ورقه می شود ی

صاحب حق بدست آمده است و سرانجام مبلغی که ناقض حق به صاحب ورقه در صورت وجود مجوز اختیاري و 
قانون  L-1149ه در حقوق فرانسه نیز عالوه بر اصل جبران کامل خسارت و ماد. واگذاري ورقه می پرداخت 

قانون مالکیت فکري در باب ارزیابی میزان عدم  L-615-2مدنی دال بر جبران زیان وارده و عدم النفع ، ماده 
در جائی که اختراع توسط خود صاحب حق اجرا شده است و بعد نقض صورت گرفته است : النفع مقرر می دارد 

فروض ، بر  راما در سای. و منافع حاصل از آن لحاظ شود  ، در ارزیابی عدم النفع ، باید درصد انجام شده کار
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ابی صورت می پذیرد ، همچنین هر اساس آنچه او در فرض انتقال ورقه اختراع نصیبش می شده است ، ارزی
در 1310قانون  49در حقوق ایران ، ماده . مستحقش بوده است باید در این ارزیابی لحاظ گردد  اوزي که مجو

در مورد خساراتی که خواه از مجراي حقوقی و خواه «: ارت قابل مطالبه صراحتاً بیان می دارد بیان مصادیق خس
از مجراي جزائی در دعاوي مربوط به اختراع و عالئم تجاري مطالبه می شود، خسارات شامل ضررهاي وارده و 

 تصاصاً از مطالبه خساراته اي که اخددر قانون جدید ، ما» منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است
با این حال از . بهتر از قانون جدیداست  131و مصادیق آن سخن بگوید دیده نمی شود و از این حیث ، قانون 

نقض کننده حق عالوه بر جبران خسارت به مجازات حبس تعزیري یا : قانون جدید که مقرر می دارد  61ماده 
با این حال در خصوص دایره . خسارت را دریافت کرد  مطالبهجزاي نقدي محکوم می شود ، می توان امکان 
. بر زیان هاي وارد آمده ، عدم النفع هم قابل مطالبه است  هوخسارات قابل مطالبه ،تردید وجود داردکه آیا عال

و  شود که قانونگذار در قانون جدید ، سخنی از عدم النفع به میان نیاورده براي رفع این تردید ممکن است گفته
قانون آئین دادرسی  515ماده  2ضمن آنکه بند . قصد بیان این نکته را داشته که این موارد قابل مطالبه نیست

با این حال این استدالل را می توان به دالیلی رد کرد . مدنی ، خسارات ناشی از عدم النفع به میان نیاورده است 
سی کیفري، منافع ممکن الحصول قابل مطالبه است لذا با قانون آیین دادر 9ماده  2مطابق بند : آنکهاز جمله 

قانون آیین دادرسی مدنی ، می توان گفت که عدم النفعی که جز و منافع  515ماده  2جمع این بند با بند 
در نتیجه منافعی . عدم النفع ها قابل مطالبه نمی باشد  رممکن الحصول بوده است قابل مطالبه می باشد و سای

اً تحصیل می شده است قابل وصول رفع و. آنها از سوي صاحب حق اختراع بسیار زیاد بود  تحصیلکه احتمال 
یک اصل حقوقی پذیرفته شده درنظام هاي حقوقی وانگهی اصل جبران کامل خسارت به عنوان . می باشند 

رد امکان مطالبه هزینه در مو. ضرر در فقه ، قابلیت مطالبه این دسته از خسارات را اقتضا دارد«مختلف و قاعده 
در حکمی  قانون آئین دادرسی مدنی بهره برد که 501نیز می توان از اطالق ماده  ادرسی از جمله حق الوکالهد

زه مطالبه این هزینه ها را در کلیه دعاوي مدنی و بازرگانی داده است و می توان آنرا در مورد دعاوي اکلی ، اج
  .بور است زرا که این دعوا یکی از موضوعات حکم منقض حق اختراع نیز صادق دانست ، چ

  

  :میان فعل زیانبار و زیان وارده بر صاحب حق  رابطه سببیت) سه
. زیان وارده شده را به شخص یا اشخاصی نسبت داد  رابطه اي است که طبق آن می توان سببیتمنظور از رابطه 

و جبران خسارت که هدف مسؤولیت  ختراع کافی نیستدارنده ورقه ا به تعبیر دیگر ، صرف اثبات ورود زیان به
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 است که این شخص را از میان سایر اشخاص تمیزسببیت مدنی است ، باید از شخص مسؤول خواست و رابطه 
  . ی دهد م

تقصیر یا عدم تقصیر خوانده دعوا ، یکی از مباحث مهم ، علم داشتن یا  شناسائیدر مورد  : تقصیر) چهار
زیرا شخصی که علم دارد و با وجود این علم ، به بهره برداري . لق حق اختراع به دیگري است نداشتن او به تع

غیر مجاز از اختراع دیگري می پردازد ، قطعاً مقصر است و چون مرتکب نقض حق شده ، بایدجبران خسارت 
. وارده ایفا می کند  در این حالت عنصر تقصیر نقش مهمی در برقراري رابطه بیست میان فصل او و زیان. کند 

در . اما بحث در خصوص موردي است که نقض کننده نسبت به تعلق حق اختراع به دیگري هیچ اطالعی ندارد 
جائی که امکان کسب اطالع براي او بوده و او در این راه کوتاهی کردهاست باز هم می توان تقصیر را متوجه ي 

شی از کوتاهی وي نبوده است ، مانند جائی که وي در اثر فریب دانست ، اما در فرضی که بی اطالع بودن وي نا
به تعبیر . دیگري ، بهره برداري از اختراع را مجاز می دانسته است ، میان نظام هاي حقوقی تفاوت وجود دارد

مسؤولیت  رافعنقض کننده به تعلق حق اختراع به دیگري ،  لدیگر نظام هاي حقوقی در خصوص اینکه آیا جه
از بیان حکم صریح در این خصوص پرهیز  تریپساز این رو موافقتنامه . ت یا خیر ، تفاوت رویه دارند وي اس
موضوع نیز براي نقض کننده  به اعضا اجازه داده است تا در صورت جهل به این 45ماده  2و تنها در بند  کرده

سیار مهم است ، بطوریکه وقتی در حقوق آمریکا ، بحث وجود علم در نقض حق ب. مسؤولیت در نظر بگیرند 
است ، عالوه بر جبران خسارت ،  وجود حق اختراع ، علم داشته و مرتکب تقصیر عمدي شدهنقض کننده نسبت به 

قانون مالکیت  L-615-1در حقوق فرانسه ، ماده . کیفري محکوم می شود  ماهیتلغی اضافی با به پرداخت مب
اما از آنجا که مبناي این . ده حق است به علم اشاره نکرده است فکري که در مورد مسؤولیت مدنی نقض کنن

قانون مدنی این کشور است که در آنها از الزام به  1383و  1382مسؤولیت ، برگرفته از حکم مکی مقرر در مواد 
 لذا در تحقق مسؤولیت ناشی از. خسارت ناشی از تقصیر عمدي یا سهل انگاري سخن به میان آمده است  جبران

. است که ، نقض کننده باید علم داشته یا بنحو متعارفی می بایست علم می داشت  گرفتهنقض ، مالك این قرار 
غیر مستقیم ، شخصی که بدون علم مرتکب عمل نقض حق شده است، مسؤولیتی  از این رو در فرض نقض

  .ندارد
اما از آنجا که  ده را مشخص نکرده اندو قانون جدید ، مبناي مسؤولیت نقض کنن 1310 قانون،  ایراندر حقوق 

 مرضیالبته در . ، لذا در اینجا نیز مبنا تقصیر است  در حقوق ما مسؤولیت مدنی اصوالً مبتنی بر تقصیر است ، 
اختراع را ساخته و به بازار عرضه کرده  وزنقض مستقیم شده است مثل اینکه بدون مج مرتکبکه نقض کننده ، 

کم اتالف حق دانست و در اینجا نیازي به اثبات تقصیر نیست و نقض کننده عالم یا جاهل ، می توان آن را در ح
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ول است و در صورت جهل سؤفرضی که نقض غیر مستقیم است ، باز هم او در برابر صاحب حق م رد. مسؤولند 
ه است از او می تواند به نقض کننده عالم رجوع کند و خساراتی را که پرداخت غدرقاعده  طبقبه حقیقت ، 
که شخصی با جعل رضایت نامه دارنده اختراع ، دیگري را به مجاز بودن تولید کاالي  فرضیمانند . دریافت نماید 

متضمن اختراع ثبت شده بفریبد و شخص اخیر پس از تولید و پرداخت خسارات ناشی از نقض ، به فریبنده 
  . مراجعه کند 

  :ابطال ورقه اختراع صادره ) ،ج2
مدنی ، همیشه براي جبران خسارت وارده شده نیست بلکه گاه بابت جلوگیري از نقض حق یا  اجراي ضمانت

یکی از این ضمانت اجراها ، آن است که گواهی اختراع صادره به نام دیگري را با اثبات اینکه .  باشدادامه آن می 
البته هزینه هاي . ت بر حسب مورد بخواهد صدور ورقه اختراع درصت و قانونی نبوده ، از دادگاه یا خود اداره ثب

ات غالباً باال و مدت زمان رسیدگی نیز طوالنی است و در بسیاري از موارد هم به نتیجه ضرسیدگی به این اعترا
  . نمی رسد هر چند گاه به ابطال و یا اصالح گواهینامه اختراع منجر می شود 

ه باشد که اساساً قابل ثبت نیست، مانند اختراعی که جدید در مواردي که روقه اختراعی براي موضوعی صادر شد
نیست ، ابطال ورقه صادر شده را نمی توان ضمانت اجرا در برابر نقض حق دانست بلکه فرض ما ناظر بر جائی 
است که ورقه صادره ، ناقض کننده حق مخترع دیگر است یعنی جائی که شخص دیگري ، ورقه اختراع را به نام 

در این حالت مخترع می تواند عالوه بر مطالبه . رده و ازن طریق حق معنوي مخترع را نقض می کند خود ثبت ک
این ضمانت اجرا در . وارده ، از دادگاه بخواهد که بر ابطال ورقه اختراع صادره رأي دهد  معنويخسارات مادي و 

در حقوق ایران نیز این ضمانت . ه اند نیامده است اما قوانین داخلی برخی کشورها آن را پیش بینی کرد تریپس
بطالن ورقه اختراع را بیان ، موارد تقاضاي صدور حکم  37در ماده  1310قانون . اجرا پیش بینی شده است 

قانون جدید مقرر می دارد ،  18بر عکس ، ماده . نموده است که هیچ یک ناظر بر فرض مورد بررسی ما نیست 
... در صورتی که ذي نفع ثابت کند . هینامه اختراعی را از دادگاه درخواست نمایدهر ذي نفع می تواند ابطال گوا

  . یا قائم مقام قانون او نیست ، حکم ابطال گواهینامه اختراع صادر می شود  مخترعکه مالک اختراع ، 
  )تامینی( موقتیاقدامات ) ج3

یا پیچیدگی موضوع و نیاز به انجام  رسیدگی هاي قضائی به دعاوي مدنی به علت حجم باالي کار دادگستري
کارشناسی و بررسی هاي دقیق تر گاه بقدري طوالنی است که تازمان صدور حکم قطعی و اجراي راي ، زیان 

مقرر  44در ماده  تریپساز این رو موافقتنامه . هاي سنگین و غیر قابل جبرانی به صاحب اختراع وارد می آید 
این اختیار برخوردار خواهند بود که به یک طرف دستور دهند که نقض یک داشته است که مقامات قضائی از 
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حق مالکیت فکري را متوقف سازد از جمله از ورود آن دسته کاالهاي وارداتی به کاناهاي تجاري واقع در قلمرو 
قضائی خود که مستلزم یک حق مالکیت فکري است بالفاصله پس از ترخیص چنین کاالهائی از گمرك 

به قانونگذار اعضا اختیار داده است تا براي جلوگیري از وقوع نقض  50همچنین ماده . ي به عمل آوردند جلوگیر
احتمالی خصوصاً جلوگیري از ورود کاالهاي وارداتی بالفاصله پس از ترخیص از گمرك یا براي جلوگیري از نقض 

د و توزیع کاالي ناقض را صادر نموده و نیز به بیشتر ، اقدامات تامینی و موقتی را اتخاذ نمایند و قرار منع تولی
حتی در صورتی که فوریت امر اقتضا دارد ، . منظور حفظ مدارك و دالیل مقتضی، اقدام مناسب را انجام دهند 

بور ممکن زاما درخواست اقدامات م. اتخاذ این اقدامات می تواند بدون استماع نظرات طرف دیگر ، صورت پذیرد 
قاق حق که با سوء نیت و ایجاد خلل در روند تجارت کاال باشد ، در این موارد می توان از مالك است نه براي اح

در مورد اختراعات نیز بهره برد و مقرر داشت در مواردي که  تریپسموافقتنامه  488ماده  1مقرر در بند 
رستی از ورود کاال یا عرضه آن یا متقاضی با سوء استفاده از رویه هاي اجرائی ، باعث شود تا خوانده دعوا به ناد

وارد آید ، مقام قضائی می تواند ) خوانده(شود و از این طریق زیانی به صاحب کاال  منعادامه فروش ، محروم و 
حتی در صورتی که زیان وارده ، ناشی از اقدامات مراجع و . کافی محکوم نماید  غرامتمتقاضی را به پرداخت 
در بند به تشخیص خود ، این اقدامات را اتخاذ کرده باشند ، با عنابت به مالك مقرر  آنهامقامات عمومی باشد و 

را هستند که اقدام آنها از روي حسن نیت به عمل آمده رت به خوانده مباز پرداخت خسا، تنها زمانی  48ماده  2
  .  باشد و گرنه آنها نیز مسؤولند

موقتی در حمایت از صاحبان اختراعات استقبال کرده و مواد اخلی کشورها از اقدامات تامینی یا دقانونگذاز 
ثبت اختراعات استرلیا صراحتاً  قانون 13براي مثال بخش . مخصوصی را به این ضمانت اجرا اختصاص داده اند 

، براي حمایت از صاحب ورقه اختراع ، آرائی ه است و رویه قضائی این کشور نیزبه این ضمانت اجرا اشاره کرد
فکري  قانون مالکیت L - 615-5در حقوق فرانسه نیز ماده ي . مورد بحث صادر کرده اند ضمانت اجراي حاوي 

این کشور ، امکان در خواست توقیف کارهاي ناقص حق را پیش بینی کرده و همراه با این نکته جالب است که 
 7ره ، با ماده ي رندارد که این مقاختراع  ورقهدر این مر حله ، در خواست کننده نیاز به ارائه هیچ مدرکی جز 

را فکري که می گوید براي توقیف کاالهایی که حقوق فکري  مالکیتدستور العمل اتحادیه اروپا راجع به حقوق ، 
البته قانونگذار براي جلوگیري از سوءاستفاده افراد . کرده اند باید مدارك کافی ارائه شود، مغایرت دارد  نقض

اعتبار شده یا ناشی از سوء استفاده متقاضی باشد ، او مکلف به جبران  یر توقیف ، بر داشته است که اگرمق
بور نیز مانع تشکیل پرونده ها زیاد که در آنها هدف متقاضی ، زبا این حال ضمانت اجراي م. خسارت می باشد 

شور ، مبناي الزام در حقوق این ک. نه احقاق حق ، بلکه صرفاً بی اعتبار کردن صاحب کار است ، نشده است 
مانند فرض سوء (متقاضی به جبران خسارت خوانده آن است که او در تقاضاي خود مرتکب تقصیر عمدي 
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) اعتبار می شود یی که بعد ها به دلیل قفدان مدارك کافی ، بقیفمانند تو(غیر عمدي  تقصیر یاو ) استفاده
  . گشته است 

نتوان تقصیري متوجه  عرفاًاضی در تقاضاي خود حسن نیست دارد و این مبنا باعث گردیده تا در مواردي که متق
توقیف و ورود زیان به کاال ، مسوولیتی بر او بار نشود ، مانند  قرارحتی در صورت بی اعتبار شدن  ،او دانست 

ادگاه ورقه اختراع خود ، تقاضاي توقیف کاالي ، ناقص حق را می کند و حال ، در د اعتبارموردي که متقاضی به 
توقیف صادره نیز  قراراختراع صادره به دالیلی مانند جدید نبودن اختراع ادعائی ، ابطال شده و در نتیجه ،  ورقه

اختراع یا قائم مقام قانونی آنان اجازه  ورقهبه صاحب  ، 1310قانون  64حقوق ایران ماده  در. بی اعتبار می گردد 
وقیف محصوالت ناقص حق را از دادگاه بخواهد و مأموران اجرا در داده بود تا در دعاوي حقوقی یا جزائی ، ت

اختراع باید  ورقهالبته صاحب . را اجرا  خواهند کرد  در گمرك نباشد ، دستور دادگاه صورتی که محصوالت
بور کلیه خسارات وارد ف به طرف و منافعی که ممکن است از زاز محل م عنداالقتضاتضمین کافی بدهد که 

روز از تاریخ صدور  10، متقاضی باید ظرف  65همچنین طبق ماده .  گرددروم شود ف جبران مح تحصیل آن
متأسفانه در قانون . تلقی می شود  لمیکنقرار کان  االقرار تأمین ، در دعاوي حقوق یا جزائی طرح دعوا نماید و 

به بعد و 108نی عمومی مانند مواد جدید ، هیچ مقرره اي به این امر مهم اختصاص نیافته است و باید از قوانی
با این حال . در این مورد بهره بود  قتبه بعد قانون آئین دادرسی ؟؟؟؟ در خصوص تأمین و دستور مو310

اجرائی مناسب تربود و می توانست  و تشریح جزئیات آن در آئین نامه صبه این موضوع در قانون خا حیصرت
  . احبان اختراع را نشان دهد نگرش کامل تر قانونگذار به حمایت از ص

  : ناقص حق از کانال تجاري  کاالهايخارج کردن ) ج-4
حق یا مواد و ز مقام قضائی بخواهد تا کاالهاي ناقض بر جبران خسارت ، ا عالوهاختراع می تواند  ورقهصاحب 

کانال تجاري خارج سازند و را بدون هیچ نوع جبرانی از  ،ابزارهائی که در تولید این کاال ها بیش از همه دخیلند 
خارج کردن این محصوالت از کانال تجاري ، . ین حقوق لطمه وارد نگردد ابه گونه اي انجام شود که به دارنده 

  . حق صورت گرفته بوده است  ضبا ورود آنها به کانال تجاري نق ي جلوگیري از نقص بیشتر است واالبرا
  : مختلف بروز یابد از جمله  اشکالخروج از کانال تجاري می تواند در 
با این حال در . حق از بین برده می شوند  ضدر این حالت محصوالت ناق :معدوم کردن کاالهاي ناقص حق 

مقرر شده است که در صورتی که صاحب ) قانون ثبت اختراعات 13بخش ( استرالیا نظیرقوانین برخی کشورها 
حق برداشته شود و این امر مغایرتی با  ضوارد بر او ، کاالي ناقض بخشی از خسارات وحق از دادگاه بخواهد در ع

  . دادگاه می تواند از معدوم ساختن کاال خودداري نماید  ،قوانین و مقررات نداشته باشد 
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ضبط یا توقیف ، دادگاه می تواند پس از بررسی اوضاع و اصول و مدارك ارائه شده و دستور ضبط یا توقیف 
ق ضبط با توقیف در این است که در ضبط بر خالف توقیف ، امکان باز رف. ادر نماید کاالي ناقص حق را ص

این اقدامات در صورتی داراي ماهیت مدنی هستند . تجاري یا به مدعی علیه وجود ندارد  کانالگرداندن کاال به 
ته نشده باشد و مصداق عمل مجرمانه نباشد و براي آن مجازات در نظر گرف قانون حق به موجب ضکه عمل نق

 .می شوند تلقیضمانت اجراي کیفري  ،کردن  معدومدر غیر اینصورت ، ضبط و توقیف و 

در جریان خارج کردن کاالهاي ناقص حق از کانال تجاري ، داد گاه می تواند از خواننده ي دعوا بخواهد ، 
حق و مشخصات  ضکاالهاي ناقگیر در امور تولید و توزیع دراطالعات کافی و روشن در باره ي اشخاص ثالث 

البته این امر منوط به جدي بودن نقص حق و احتمال ادامه جریان نقص از . آنها را در اختیار دادگاه قرار دهد 
  . سوي اشخاص ثالث خواهد بود و تشخیص آن با دادگاه است 
قانون مالکیت  201ماده ي براي مثال . گرفته است  راین ضمانت اجرا در قوانین برخی کشور ها مورد تصریح قرا

صنعتی برزیل به امکان ضبط و توقیف همه ي کاال هاي این چنینی از بازار در مواردي که دعوا مدنی است اشاره 
در این قانون سختی از معدوم . کننده با علم و عمد همراه نبوده است  ضموردي که عمل نق مانندکرده است 

کشور بدین سخت گرایش یافته است که  قضائی اینه یلیکن رو. ست ساختن کاالي ناقص حق به میان نیامده ا
در صورت در خواست صاحب ورقه و در صورتی که داد گاه در مقام ارزیابی نقع و زیان معدوم ساختن کاالها ، به 

در حقیقت گفته شده است که . بر آن رأي می دهد . این نتیجه برسد که از بین بردن کاالها مناسب تر است 
  . اینکه مناقع اقتصادي اینگونه اقتضا نماید  رباید جلوگیري شود ، مگ ساختنحد امکان از معدوم تا

ا چون در مورد اعمال  در حقوق ایران ، امکان استفاده از مکانیزم ضبط و توقیف کاالهاي ناقص حق وجود دارد ام
  . مدنی بحث نمی شود مجرمانه اجرا می شود و جنبه ي کیفري دارد ، ذیل عنوان ضمانت اجراي 

  :  گیرينتیجه 
هیچ  ماو آئین نامه ي اجرائی آن، حقوق  1310گمرکی باید گفت بعد از نسخ قانون  اجرايدر مورد ضمانت 

زي به نفع صاحب اختراع نخواهد داشت زیرا قانون جدید و قانون امر گمرکی ، رم دابیرمقرره اي در مورد اتخاذ ت
  . در این مورد ساکتند 

راین توصیه می شود که در قانون ثبت اختراعات یا در قانون امور گمرکی ، براي حمایت از صاحبان ورقه بناب
با این حال در وضع این تدابیر بایستی محدودیت هائی از جمله عدم اعمال  ،اختراع این تدابیر و پیش بینی شود 

  . شوند  لحاظ ترانزیتیاین ضمانت اجراها در خصوص محصوالت 
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و مدنی باید گفت برخی از مصادیق این ضمانت اجراها مانند ضبط و معدوم  کیفريوص ضمانت اجراهاي در خص
کردن کاالي ناقص حق در قانون جدید نیامده و براي رفع این خأل باید به قوانین عمومی مراجعه کرد در حالی 

ضمن آنکه . بطور یکجا دیده میشود  که در قوانین بسیاري از کشورها این ضمانت اجراها در قانون ثبت اختراعات
حقوق مادي شده و عدم اعمال آن در خصوص نقص حق معنوي که  ضکیفري محدود به نق اجرايضمانت 

ضمانت اجراهاي کیفري  مند باشد ، قابل انتقاد بوده و تسريممکن است براي مخترع بیش از حق مادي ارزش
  . عنوي توصیه می شود حقوق م ضبه نق) جزاي نقدي و حبس(حقوق مادي  ضنق

  

  

  : فهرست منابع 
  چاپ اول  بهنامیامانی ، تقی ، مجموعه ي قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکري انتشارات 

 41مجله ي  پژوهشی بازرگانی ش حقوق مالکیت صنعتی ، ، مریم  ، ضمانت اجراي گمرکی نقض شیخی

 الکیت صنعتی، مجله پژوهشهاي بازرگانی مقابله با نقص حقوق م کیفريشیخی ، مریم ، راهکارهاي )3

  داروئی و الحاق به سازمان تجارت جهانی ، انتشارات بنیاد حقوقی  ابداعاتصادقی ، محسن ، حمایت از )4
   میزان ، چاپ اول

 فصلنامه شیخی ، مریم، اقدامات تأمینی و ضمانت اجراي مدنی حقوق مالکیت صنعتی ، ،صادقی ، محمود )5
 3سیاسی ، شماره ي  علوم، حقوق و  دانشکده حقوق، مجله ي

  . ، جلد دوم  ضمان قهرياز قرار داد ،  خارج،  ناصر ، الزاماتکاتوزیان ، )6
  حامد نجفی: نویسنده

  کارشناس ارشد مالکیت فکري
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