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تاريخ دريافت مقاله ۱6/18/۹1 :تاريخ پذيرش نهايي۱7/15/12 :

چکیده
بازرگاني و تجارت بازار خاکستری وقتي شکل ميگیرد که يک شرکت محصولي را عالوه بر شرکت مادر
در چند کشور ديگر نیز تولید کند .به عبارت ديگر اين بازار به توزيع کاالهای مارکدار توسط افراد غیر
مجاز داللت دارد.موضوع بازارهای خاکستری مربوط به تجارت و مشکالت واردات نسبت به حق تکثیر
و حقوق مالیکت صنعتي ميباشد .روشن است که بازارهای خاکستری در نتیجه استفاده از حقوق
مالیکت صنعتي (بهعنوان شاخهای از حقوق مالیکت فکری) ايجاد شده است ،چرا که اصطالح بازارهای
خاکستری ،در حیطه حقوق مالکیت صنعتي و در نتیجه شناسايي اصول و حقوق خاص برای صاحبان
مالکیتهای صنعتي نظیر اختراع ،طرح های صنعتي و عالمت تجاری نمود پیدا ميکند .با اين حال
حقوق مالکیت فکری نميتواند به عنوان تنها عامل برای جلوگیری از واردات کاالهای غیر مجاز مطرح
شود .در تقابل حقوق مالکیت صنعتي با بازارهای خاکستری بنظر ميرسد حقوق مالکیت صنعتي
دکترين زوال را پذيرفته و امکان قانوني بودن بازارهای خاکستری را پذيرفته است .البته اين دکترين
در کشورهای مختلف متفاوت بوده و برخي کشورها آنرا قانوني و برخي نیز غیر قانوني ميدانند .لزوم
پايههای اصلي حقوق مالکیت صنعتي ميگردد اقدامات بازدارنده نسبت به آن صورت گیرد.

تجارت بین الملل ،حقوق مالکیت صنعتي ،زوال حقوق مالکیت فکری ،بازار خاکستری
 ۹کارشناسي ارشد حقوق خصوصي ،گروه حقوق خصوصي ،دانشکده حقوق ،الهيات و علوم سياسي ،واحد علوم تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي،
تهران ،ایران
 2استاد مدعو حقوق خصوصي ،گروه حقوق خصوصي ،دانشکده حقوق ،الهيات و علوم سياسي ،واحد علوم تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي،
تهران ،ایران (نویسنده مسوول)
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کلید واژهها
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حفاظت از حقوق مالکیت صنعتي ايجاب ميکند آنجايي که بازارهای خاکستری موجب آسیب ديدن
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مقدمه

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري
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امروزه با دسترسي به تکنولوژيهاي پيشرفته ،شبکه ارتباطات وسيع ماهوارهاي و افزایش
حجم منابع سرمایهاي توسط کشورهاي صنعتي و به وجود آمدن شرکتهاي چند مليتي نياز
روز افزون این کشورها به بازارهاي گسترده جهاني براي فروش توليدات خود و مبارزه با
مشکالت مختلف از جمله تفاوت ارز و قيمت بين کشورها ،وجود کانالهاي توزیع خارج از
شعبات قانوني ،حضور توزیعکنندگان و دالالن غير مجاز که استراتژيهاي قيمتگذاري و توزیع
را مختل ميکنند و باعث به وجود آمدن بازارهاي خاکستري ميشوند که به عنوان یکي از
پيچيدهترین مشکالت شرکت هاي بينالمللي نمود پيدا کرده است.
بازارهاي خاکستري ،بازارهایي هستند داراي محصوالتي با نام تجاري واقعي که فقط از
طریق فروش آن محصوالت در کانالهاي غيرمجاز قابل تعریف و شناسایي ميباشند که ورود
محصول به آن بازار توسط توليدکننده برنامهریزي نشده است .اهميت موضوع در عرصه تجارت
و داد و ستد بينالمللي با نقض حقوق مالکيت صنعتي مورد توجه بوده و در موافقتنامههاي
بينالمللي راجع به حمایت از مالکيت فکري نيز مغفول نمانده است ،از جمله در کنوانسيون
پاریس کشورهاي عضو ملزم به اتخاذ تدابير مرزي مناسب در قبال کاالهاي ناقض حقوق
مالکيت صنعتي گشتهاند .در موافقتنامهي تریپس نيز ،بيشترین سهم به ضمانت اجراهاي
گمرکي اختصاص داده شده است.با توجه به اهميت بازارهاي خاکستري و مسائل مرتبط با آن،
در این مقاله به تبعات نقض حقوق مالکيت صنعتي توسط بازارهاي خاکستري و شناخت عوامل
به وجود آورندۀ این پدیده ،همچنين استراتژيهاي الزم براي مقابله با آن پرداخته و به لزوم
ایجاد سازمانها و قوانين حمایتي و تدابير خاصي که بتواند اقدامات نقضآميز را کنترل کرده و
مانع جرائم بيشتر و نقض وسيعتر حقوق مالکيت صنعتي گردد اشاره ميشود.
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 -1مفهوم مالکیت صنعتی
مالکيت صنعتي اصطالح و حق جدیدي است که در نتيجهي توسعهي صنعت و تجارت در
قرن  ۹۱به این طرف پيدا شده و شامل حقوق مختلفي است که درنتيجهي سعي و ابتکار و
کوشش تجار و صاحبان صنایع و مخترعين حاصل ميشود ۹.نتيجهي فعاليت صنعتي به ارباب
حرف یا صاحبان صنایع تعلق ميگيرد.
 .۹قائمي ،محمد حسن ،۹586 ،حقوق مالکيت صنعتي ،ماهنامه دادرسي ،شماره  ،6۹ص .2

امیر محمدی منفرد و همکار

مانند حق انحصاري اختراع ،حق بر اشکال و ترسيمات صنعتي ،مالکيت صنعتي نرخ
جدیدي از مالکيت است که نه حق عيني است و نه حق دیني بلکه حق معنوي است که داراي
آثار مادي مي باشد.
در تعریف مالکيت صنعتي به طور کلي و عمومي ميتوان گفت :مالکيت صنعتي ،مجموع
حقوق و سلطه یا اقتداري است که بر موضوعات مختلف صنعتي ،نظير اختراعات و هرگونه
پدیده خلق شده اي که خصوصيات صنعتي یا تجاري داشته باشد بار ميشود و به مالک آن حق
ميدهد به طور انحصاري ولي موقتي از آن بهرهبرداري کند ۹.مثالً عالمت صنعتي یا اختراع در
صورتي که فقط مورد استفاده ي انحصاري صاحب آن قرار گيرد ،ارزش نخواهد داشت.
ولي اگر اختراع مورد استفاده عموم باشد ،یا توزیع محصوالت و انتشار مورد استفاده جامعه
قرار گيرد ،استفاده ي صاحب آن زیادتر خواهد بود ،زیرا با افزایش فروش محصولي که حق
مالکيت صنعتي بر روي آن اعمال ميشود .سود صاحب آن افزایش پيدا ميکند .با توجه به
مراتب باال حق مالکيت صنعتي عبارت از حق بهره برداري انحصاري است که صاحب آن از اثر
صنعتي خود دارد2.
 -2مفهوم بازار خاکستری
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 .۹امامي ،نورالدین ،۹537 ،حق مخترع( ،مطالعه تطبيقي فصل از مالکيتهاي فکري) ،سازمان انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،تهران ،ص .6۱
.2سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ، ۹573 ،همایش بررسي حقوق مالکيت صنعتي در جمهوري اسالمي ایران و جنبه هاي تجاري حقوق
مالکيت معنوي در تجارت بين الملل ،تهران ،ص .۹28
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در ادبيات بازاریابي بينالمللي واژه بازار خاکستري داللت بر واردات غير قانوني کاالهاي
اصلي به یک کشور توسط واسطههاي غيرقانوني کاالهاي اصلي دارد .بازاریابان خاکستري عموما
افرادي هستند که کاالهاي خارجي را از توليد کننده با واسطه مجاز با قيمت نسبتاً پایين
ميخرند و آن کاالها را به کشورهایي که قيمت رایج آن کاالها در آنها باالست وارد ميکنند .در
فرهنگ بازرگاني آکسفورد ( )2112از سه رویکرد بازار خاکستري تعریف شده است .بدین معني
که ميتوان گفت بازار خاکستري عبارت است از:
 )۹بازارهایي که در آن کمبود کاال وجود دارد.
 )2بازار خاکستري نوعي از بازار سهام است که هنوز در آن سهام صادر نشده اند.
 )5بازار خاکستري بازاري است که در آن مصرف کنندگان سنشان باالتر از  71سال است و
موهاي خاکستري رنگ دارند که درآمد نسبتاً خوبي دارند و خواهان مصرف آن هستند.
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هویر و مک انيس ( )211۹بيان ميکنند ،بازار خاکستري بازاري است که مصرفکنندگان
آن سني باالتر از  63سال دارند و این افراد را مصرف کنندگان بالغ مينامند .مصرفکنندگان
بالغ بيشتر نيازمند محصوالت بهداشتي و سالمتياند.
عدهاي دیگر از محققان از رویکرد دیگري بازار خاکستري (بازارهاي خاکستري) را تعریف
کردهاند .به عقيده عدهاي ،بازارهاي خاکستري بازارهایي هستند ،داراي محصوالتي با نام تجاري
واقعي که فقط از طریق فروش آن محصوالت در کانال هاي غيرمجاز قابل تعریف و شناسایياند.
همچنين ميتوان گفت بازار خاکستري بازاري است که ورود محصول به آن بازار توسط توليد
کننده برنامهریزي نشده است۹ .بازار خاکستري به توزیع کاالهاي مارک دار توسط افراد
غيرمجاز داللت دارد.
دو نوع کاالي خاکستري وجود دارد2 :یعني کاالهاي داخلي و واردات.
از طریق کاالي بازار خاکستري داخلي ،اعضاي کانال توليد کننده قانوني عالمت تجاري
کاالها را به اعضاي کانال غيرقانوني ميفروشند ،سپس این اعضا کاالها را در داخل ميفروشند.
برعکس کاالهاي بازار خاکستري داخلي ،کاالهاي بازار خاکستري خارجي عالمت معتبري دارند
و بدون موافقت مالک عالمت تجاري وارد ميشوند .کانالهاي توزیع براي هر دو نوع کاالي بازار
خاکستري ،کانالهاي موازي ناميده ميشود که در آن کانالها حداقل یک تحویل دهنده در
کانال توزیع ،توزیع کننده غيرقانوني است.

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري
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 -3چگونگی شکلگیری بازارهای خاکستری
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بازار خاکستري وقتي شکل ميگيرد که یک شرکت ،محصولي را عالوه بر شرکت مادر در
چند کشور دیگر نيز توليد کند .در این حالت محصوالت توليدي توسط شعبههاي فرعي شرکت
در خارج از کشور براي فروش در بازارهاي خارجي ممکن است توسط توزیع کنندگان خارجي
در بازارهاي خاکستري فروخته شوند .این توزیع کنندگان ،محصول را به بازار کشور توليد
کننده محصول ،عرضه ميکنند .با اینکه محصوالت بازار خاکستري داراي نشان تجاري مشابه
محصوالت داخلي همان شرکت هستند ،اما اغلب کيفيت اجزاي تشکيل دهنده آنها ممکن است
متفاوت باشند( .کيگان )۹۱۱۱ ،بازار خاکستري در سطح بينالمللي زماني ایجاد ميشود که

 . ۹هيل۹۱۱5 ،
 . 2برمان۹۱۱6 ،

امیر محمدی منفرد و همکار

نباید از نظر دور داشت که اقدامات قانوني و عضویت در سازمانهاي تجاري بينالمللي در
جهت حمایت از حقوق مالکيت فکري در کشورهاي پيشرفته و کمتر توسعه یافته باید به ترویج
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 -4قوانین حمایت از مالکیت صنعتی در برابر بازارهای خاکستری
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تفاوتهاي زیادي در قيمتهاي رایج محصولي یکسان بين دو بازار وجود داشته باشد .هر چه
تفاوتهاي قيمتي بيشتر باشد ،دالالن بازار خاکستري انتظار بازده بيشتري خواهند داشت و این
امر آنها را بر این ميدارد که به ناهماهنگيهاي عرضه و تقاضا بين دو بازار پاسخ دهند .به طور
کلي ميتوان گفت عوامل زیر باعث ایجاد بازارهاي خاکستري ميشوند:
 -۹اختالفات قيمتي
 -2معروف بودن محصول در چندین بازار
 -5پایين بودن تعرفه ها و هزینه حمل و نقل
 -4شبکه جهاني اینترنت
شبکه جهاني اینترنت بهطور فزایندهاي باعث ایجاد بازار خاکستري براي محصوالت داخلي
و خارجي شده است .به نظر برمن ( )2114افزایش محبوبيت روز افزون وب به عنوان فناوري و
یک مکانيزم انتقالي ،باعث تسهيل مبادالت بازار خاکستري (بازارهاي خاکستري) شده است.
وب بهعنوان یک رسانه اطالعاتي باعث آگاهي بيشتر مشتریان ميشود و از این طریق
مشتریان از قيمت پایين کاالها باخبر ميشوند و اقدام به خرید کاالهاي موجود در این بازار
ميکنند .شبکه جهاني وب همچنين این توانایي را به بازاریان خاکستري ميدهد که فقط بر
اساس نام و عالمت تجاري محصول تبليغ کنند و کاال را به فروش برسانند و با توجه به اینکه
کاال را به طور مستقيم به مشتري ميفروشند ،از پرداخت ماليات و تعرفه ميگریزند ،قدرت
رقابتي قيمت خود را افزایش مي دهند و محصول را با قيمت پایين تري به فروش ميرسانند؛
 -3نوسانات نرخ ارز
 -6مناطق آزاد تجاري:
تحقيقات نشان داده است که مناطق آزاد تجاري نقش موثري را در شکلگيري بازارهاي
خاکستري ایفا کردهاند؛
 -7مازاد عرضه:
عرضه و تقاضا ميتواند با شرایط بازار تغيير کند .بنابراین فروشنده یا دالل در یک کشور با
داشتن مازاد عرضه پيشبيني نشده ممکن است مایل باشد که مازاد عرضه را با حاشيه سود
کمتر به فروش برساند و این کار در نهایت باعث پيدایش بازار خاکستري ميشود.
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و رونق دادن نوآوريهاي فناوري ،انتقال و اشاعه فناوري ،انتفاع متقابل توليدکنندگان و استفاده
کنندگان به نحوي که موجب رفاه اقتصادي و اجتماعي گردد ،منجر شود۹ .
در این ميان لزوم ثبت عالیم تجاري و پيوستن کشورها به موافقت نامههاي حمایت از
اختراعات و پيشبيني مجازات براي استفاده غير مجاز از مالکيت صنعتي و تصویب قوانين
حمایت از حقوق مربوط به طرحهاي صنعتي به عنوان زمينهساز رشد صنایع ملي کشورها
اجتناب ناپذیر است.
پيرو این مقدمه اقدامات جامعۀ جهاني و ایران مفهوم مالکيت صنعتي به اختصار بحث
ميشود.

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري
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 -1-4حمایت از ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم تجاری در بعد بینالمللی
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حمایت از حق مالکيت فکري در بعد بينالمللي به منظور ایجاد تسهيالت در امر داد و ستد
بينالمللي منجر به وضع کنوانسيونهایي چون کنوانسيون پاریس گردید .اصل رفتار ملي ،اصل
حق تقدم ،اصل استقالل ورقه اختراع و اصل واردات کاالهاي ساخته شده ،اصول اساسي این
کنوانسيون را تشکيل مي دهند .این اصول به منظور تضمين و حمایت از مالک چنين حقي
تدوین شده اند .نگراني احتمال سوءاستفاده مالک از حق انحصاري اش ،باعث گردید که اصل
الزام به بهره برداري از اختراع یا تکنولوژي ثبت شده و یا درصورت عدم امکان ،الزام به واگذاري
بهرهبرداري از آن به اشخاص ثالث به کنوانسيون اضافه گردد.
در مواد موافقتنامه مادرید 2تدابير گمرکي در مورد واردات کاالهاي با نشانه اصالت غير
واقعي مقرر شده است .تعهد به تعليق ترخيص کاالهاي ذکر شده در متن موافقت نامه هنگامي
که محصوالت توسط یا با رضایت مالک حق وارد تجارت گشته است ،براي جلوگيري از بروز
بازارهاي خاکستري اعمال نخواهد شد.5
به دنبال این موارد ،قوانين و مقررات تریپس گامي در راستاي تحکيم و تثبيت حقوق
خصوصي دارندگان حقوق مالکيت فکري است ،که حداقل مدت زمان حق انحصاري اختراع را
به  21سال افزایش داده است و این حمایت شامل تمام انواع تکنولوژي شده است.
 .۹ماده  7تریپس :حمایت و اجراي حقوق مالکيت فکري باید به ترویج و رونق دادن نوآوري هاي فناوري ،انتقال و اشاعه فناوري ،انتفاع متقابل
توليدکنندگان و استفاده کنندگان به نحوي که موجب رفاه اقتصادي و اجتماعي گردد ،منجر شود.
 .2موافقتنامه مادرید در مورد جلوگيري از نصب نشانههاي منبع غيرواقعي یا گمراه کننده بر روي کاال ()۹8۱۹
 .5همان ،ماده 3۹
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در مقررات تریپس ،حقوق انحصاري ناشي از حق اختراع ،عبارت است از ،حق منع دیگران
از استفاده ،ساخت و فروش اختراع فرآیند و فرآورده ناشي از فرآیند ۹ .در این تعریف حق مالک
نسبت به اختراع یا توليد خود ،از پيش وجود داشته و نقش قانون بيشتر جنبه اعالمي دارد تا
انشائي ،همچنين درصورتي که ساخت محصول ثبت شده اي مغایر با مقررات محيط زیست و یا
مقررات بهداشتي باشد ،تحصيل حق اختراع نسبت به آن محصول ،به مالک آن حق توليد را
نمي دهد2 .
 -2-4حمایت از ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم تجاری در ایران

قانون جدید ثبت عالئم ،اختراعات ،طرحهاي صنعتي و عالئم تجاري به دنبال نياز به تشویق
سرمایهگذاري خارجي و ورود تکنولوژي به تصویب رسيد .5در این قانون در مقایسه با قانون
قدیم ثبت عالئم و اختراعات ( )۹5۹1تغييرات بسياري به عمل آمده است که از جمله آنها
ميتوان از پيش بيني مجازات براي استفاده غير مجاز از مالکيت صنعتي و حمایت از حقوق
مربوط به طرح هاي صنعتي ميباشد.
با توجه به قانون جدید ایران و تطبيق آن با مقررات موافقت نامه تریپس ميتوان موارد
بعدي را که در ارتباط با منافع عمومي به خصوص رشد صنایع ملي هستند عنوان کرد.
براساس مواد  45و  3۹3قانون ثبت اختراعات ،طرحهاي صنعتي و عالیم تجاري جدید (از
این به بعد ،قانون جدید ایران) حقوق انحصاري ناشي از گواهينامه اختراع عبارت است از
 .۹اقتباس از مواد  27و  28موافقت نامه تریپس
. UNCTAD/ICTSD, TRIPS and Development: Resource Book. Part Two: Substantive Obligations: 2. 5
Patents, Capacity Building Project on Intellectual Property Rights and Sustainable Development,
December 2002.
 .5قانون جدید ثبت عالئم ،اختراعات ،طرحهاي صنعتي و عالئم تجاري مصوب جلسه مورخ  ۹586/8/7کميسيون قضائي و حقوقي مجلس
شوراي اسالمي براي اجراي آزمایشي آن به مدت  3سال ،در تاریخ  ۹5۱6/۹۹/5به تصویب مجلس رسيد که به دنبال انتشار آن در روزنامه
رسمي در تاریخ  ۹587/2/۹در نيمه دوم اردیبهشت ماه  ۹587الزم االجرا گردید.
 .4ماده  5ـ گواهينامه اختراع سندي است که اداره مالکيت صنعتي براي حمایت از اختراع صادر ميکند و دارنده آن ميتواند از حقوق انحصاري
بهرهمند شود.
 .3ماده  -۹3حقوق ناشي از گواهينامه اختراع به ترتيب زیر است:
الف ـ بهره برداري از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصي غير از مالک اختراع ،مشروط به موافقت مالک آن است .بهرهبرداري از اختراع
ثبت شده به شرح آتي خواهد بود :
 ۹ـ درصورتي که اختراع درخصوص فرآورده باشد :
اول ـ ساخت ،صادرات و واردات ،عرضه براي فروش ،فروش و استفاده از فرآورده.
دوم ـ ذخيره به قصد عرضه براي فروش ،فروش یا استفاده از فرآورده.
 2ـ درصورتي که موضوع ثبت اختراع فرآیند باشد
2
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بهره برداري از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصي غير ازمالک اختراع ،مشروط به
موافقت مالک آن است .مفهوم «بهرهبرداري» را ماده  ۹3به معناي وسيع آن به ساخت ،صادرات
و واردات ،ذخيره ،عرضه براي فروش و استفاده از اختراع تعریف کرده است .منظور از اختراع
براساس بندهاي الف و ب این ماده ،فرآورده ،فرآیند و کاالهائي است که مستقيما از فرآیند ثبت
شده بدست ميآیند .این تعاریف برگردان و اقتباسي است از مواد  27و  28مقررات تریپس که
در آنها ،حقوق انحصاري ناشي از حق اختراع ،به حق منع دیگران از استفاده ،ساخت و فروش
اختراع فرآیند و فرآورده ناشي از فرآیند تعریف شده است .در این تعاریف چند خصلت نهفته
است که بيشتر در جهت تحکيم و تثبيت حقوق مالک اختراع ميباشند .یکي از این ویژگي ها،
جنبه «منفي و سلبي» بودن این تعریف است .به عبارتي دیگر ،آنچه در مقررات تریپس و به
تبع آن در قانون جدید ایران بر آن تاکيد شده «حقوق سلبي» ۹یعني قدرت و اختيار قانوني
منع دیگران ازمبادرت به اقداماتي نظير ساخت ،استفاده و یا واردات اختراع است تا «حقوق
ایجابي» 2یعني اعطاء اختيار به مالک به منظور بهره برداري از آن.
آنچه حق اختراع به دارنده آن مي دهد منع دیگران از دخل و تصرف غيرمجاز در موضوع
اختراع است .البته ،در اعمال این دیدگاه ،باید اسلوبي محدود و تفسيري مضيق اتخاذ کرد؛
بدین معنا که روش سلبي تنها در مواردي مصداق خواهد داشت که محصول یا اختراع ثبت
شده توسط اشخاص ثالث توليد و فروخته شده باشد و مواردي را که محصول توسط مالک
ساخته و یا فروخته شده باشد شامل نخواهد شد.
از ویژگيها و آثار دیگر مقررات تریپس و به تبع آن قانون جدید ایران توسعه حقوق مالک
اختراع از پروسه به محصول ناشي از آن است .بر اساس ماده  28تریپس و ماده  ۹3قانون ایران،
مالک مي تواند اشخاص ثالث را که رضایتش را جلب نکرده اند از بهره برداري از اختراع منع
کند .این حق انحصاري اعم از این که این اختراع محصول ثبت شده باشد یا پروسه توليد و یا
این که محصول نتيجه مستقيم فرآیند باشد ،براي دارنده آن قابل اجراست .مع الوصف ،اجراي
آن مشکالتي را به وجود مي آورد .یکي از این موارد منع اشخاص ثالث در ساخت فرآورده است.
اول ـ استفاده از فرآیند.
دوم ـ انجام هر یک از موارد مندرج در جزء ( )۹بند (الف) این ماده درخصوص کاالهایي که مستقيماً از طریق این فرآیند به دست ميآید.
ب ـ مالک ميتواند با رعایت بند (ج) این ماده و ماده ( )۹7عليه هر شخص که بدون اجازه او بهرهبرداریهاي مندرج در بند (الف) را انجام دهد و
به حق مخترع تعدي کند و یا عملي انجام دهد که ممکن است منجر به تعدي به حق مخترع شود ،به دادگاه شکایت کند. . . .
1
. positive rights
2
. negative rights
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در نظامهاي حقوقي ،حفاظت از کارکردهاي عالمت تجاري اهميت زیادي دارد و این نظامها
از طرق مختلف سعي در حفاظت از این کارکردها دارند .گاهي حفاظت از آنها در قوانين پيش
بيني ميشود و قوانين خاصي در این خصوص به تصویب ميرسد اما در بسياري از موارد ،قضات
در پروندههاي مطروحه ضرورت از آنها را درک مي کنند .در این موارد اگر قانون خاصي در
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اگر چه در این خصوص اسلوب و شيوه ساخت و یا کميت توليد فرآورده مشخص نشده است
ولي سؤال مهمي که در این مورد مي توان مطرح کرد این است که آیا حق انحصاري ساخت
فرآوردهها خصوصيات جزء به جزء اختراع را در بر ميگيرد یا شامل ساخت فرآوردههاي مشابه
نيز مي شود؟ اهميت پاسخ به این سؤال را مي توان در صنعت شيمي مشاهده کرد .در این
صنعت امکان ساخت محصول یا محصوالت مشابهي در اثر بکارگيري فرآیندهاي متفاوت وجود
دارد .البته باید خاطر نشان ساخت که در عمل ،امکان این که بتوان ثابت کرد که محصول
نتيجه مستقيم کاربرد پروسه توليد ثبت شده است ،بسيار مشکل است .علت ،طبيعت و ماهيت
خود پروسه توليد است که مرکب از چند گام ،مرحله و فعاليت هاي علمي است و تنها بعضي از
این مراحل تحت پوشش حمایت قانوني گواهي نامه اختراع قرار مي گيرند .بنابراین ،به خاطر
این که مالک بتواند از این حمایت و حق انحصاري نسبت به محصول استفاده کند باید رابطه
مستقيم بين مراحل علمي ثبت شده و محصول ثابت شود و در این بين مرحله اي که عمومي
است و مال خصوصي نمي باشد حائل بين فرآیند و فرآورده نباشد .موضوع حائز اهميت دیگر
جزء دوم دوبند ۹و  2ماده  ۹3قانون ایران است که برخالف ماده  28تریپس حق منع اشخاص
ثالث را در «ذخيره اختراع به قصد فروش» به مالک داده است .قيد این حق که در قانون ملي
برخي از کشورهاي پيشرفته پيش بيني شده بود در ماده  28مورد مخالفت بسياري از
کشورهاي شرکت کننده (اعم از توسعه یافته و در حال توسعه) در دور اوروگوئه قرارگرفت که
نهایتاً مورد تصویب قرار نگرفت .یکي از دالیل عدم درج آن در ماده  28تریپس اختيار وسيعي
است که مالک در منع اشخاص ثالث در نگهداري محصول خریداري شده مي تواند داشته باشد.
مشکل اثبات این که غرض از ذخيره کردن ،باز فروش محصول است یا استفاده ،از دیگر دالیلي
است که عبارت مزبور در ماده  28قيد نگردید ،از این نظر ،علت اعطاء چنين حقي به مالک در
قانون جدید ایران مشخص نيست.
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رابطه با حفاظت از کارکرد آسيب دیده ،وجود نداشته باشد ،آنها با ایجاد رویه قضایي یا با
تفسير موسع از سایر قوانين ،در حفاظت از این کارکردها مي کوشند.
در حقوق اتحادیه اروپا تا قبل از تصویب دستورالعمل عالئم تجاري ،دادگاه دادگستري
اروپایي با طرح دکترین موضوع خاص حق ،سعي در حفاظت از کارکردهاي عالئم تجاري در
مقابل بازارهاي خاکستري داشت .همان طور که بحث شد ،دکترین موضوع خاص حق عالمت
تجاري ،بر اساس ماده  54از معاهده عملکرد اتحادیه اروپا ،عمل ميکند و در مواردي جلوي
حرکت آزاد کاالیي که به وسيله مالک یا با رضایتش در بازار عرضه شده را مي گيرد.
به عبارت دیگر ،دکترین زوال گسترده در جامعه که بيان ميدارد اگر کاالي حاوي عالمت
تجاري رضایت یا به وسيله مالک ،در بازار اتحادیه عرضه شده باشد ،دیگر مالک نمي تواند از
واردات بازي آن کاال به عضو دیگر اتحادیه ،ممانعت کند ،به وسيله دکترین موضوع خاص حق
محدود شده است .یعني مالک عالمت وقتي که مسئله مربوط به موضوع خاص حقش باشد،
امکان دارد بتواند ماده  56عهدنامه را اعمال کند و از بازارهاي خاکستري جلوگيري کند.
در کنار دکترین موضوع خاص حقي که ميتواند از بازارهاي خاکستري ،در مواردي که
باعث آسيب دیدن کار کردهاي عالمت تجاري ميشود ،جلوگيري کند ،دستورالعمل عالئم
تجاري نيز در این خصوصي پيشر بيني هایي دارد۔ بند  2از ماده  7دستورالعمل در خصوصي
حفظ کار کردهاي عالمت تجاري در مواردي که بازارهاي خاکستري باعت آسيب دیدن آن
ميشود ،به عنوان یک قانون خاصر وارد عمل ميشود .این بندر بيان داشته است که حتي اگر
برابر بند  ۹ماده  7مالک عالمت تجاري ،کاال را به وسيله یا با رضایت خودش در بازار اتحادیه
عرضه شده باشد ،در صورتي که دالیل مشروع داشته باشد ،ميتواند جلوي بازارهاي خاکستري
کاالها را بگيرد.
سؤالي که مطرح ميشود .این است که ارتباط بين دکترین موضوع خاص حق عالمت
تجاري و مشروع " که مالک عالمت تحت دستورالعمل عالئم تجاري مي تواند با استناد به آن از
واردات جلوگيري کند ،.چيست؟
در پاسخ باید گفت که اوالً به نظر ميرسد هر دو یک هدف را دنبال ميکنند و آن این است
که در مواردي که مالک عالمت ،دالیل موجهي در تجاوز به حقش دارد ،بتواند از واردات کاال
جلوگيري کند .این دالیل موجه ،عواملي هستند که به کارکرد عالمت تجارت آسيب وارد
ميآورند .ثانياً مطمئناً دامنه شمول دالیل مشروع از دامنه شمول موضوع خاص حق عالمت
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تجاري بيشتر نيست؛ چرا که در این صورت اصل حرکت آزاد کاال که هدف اساسي معاهده
است ،به خطر خواهد افتاد.
در نتيجه باید گفت ،آن طور که برخي از حقوقدانان گفتهاند بحث دالیل مشروع به طور
خاص در خصوص عالئم تجاري اعمال ميشود و موضوع خاص حق یک تئوري کلي است که
در تمامي شاخه هاي حقوق مالکيت فکري از جمله عالئم تجاري اعمال مي شود.
در این بند سه کارکرد مهم عالمت تجاري یعني تضمين اصالت کاال ،تضمين کفيت کاال و
ارتباط آنها با مسئله بازارهاي خاکستري به طور کلي بيان مي گردد.
 -1-5اصالت

2
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اصالت عالمت تجاري نشان دهنده ي کاالهاي مالک عالمت تجاري و تمایز دهندهي آنها از
کاالهاي دیگران است .البته منظور این نيست که یک عالمت تجاري همواره نشان دهنده
سازنده خاص با توزیعکننده خاص کاال است ،بلکه مقصود این است که عالمت تجاري بهگونهاي
عمل مي کند که عموم افراد تشخيص مي دهند که کاالهاي داراي آن عالمت ،از یک اصالت یا
یک کانال توزیعي ميآید۹.
عموماً کارکرد اصالت کاال ،نسبت به دیگر کارکردهاي عالمت تجاري ،اهميت بيشتر دارد تا
جایي که برخي دادگاه ها ،حفاظت حقوقي را تنها شامل کارکرد اصالت ميدانند و کارکردهاي
تضمين کيفيت و تبليغاتي و سرمایهگذاري را نيازمند حفاظت و حمایت نميدانند .این موضوع
به تئوري کارکرد واحد 2عالمت تجاري ،معروف است .با این حال نباید چنين تئوري را صحيح
دانست.
باألخص در خصوص کارکرد کيفيت ،مصرفکنندهاي که کاالیي را ميخرد یکي از
انتظارهاي اصلي اش این است که آن کاال ،درجه ي خاصي از کيفيت را داشته باشد .بنابراین
در این کارکرد ،بحث فریب و سردرگمي مصرف کننده  5مطرح است و نميتوان به سادگي از
آن چشم پوشي کرد4.
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وجود کارکرد اصالت و حمایت از آن ،بيش از آنکه به نفع مالک عالمت باشد ،به نفع مصرف
کننده است؛ چرا که عملکرد درست عالمت تجاري در ارتباط با این کارکرد باعث خواهد شد
مصرفکننده به سردرگمي دچار نگردد .مصرف کنندهاي که یک عالمت خاص را بر روي یک
کاال ميبيند ،انتار دارد عالمت متعلق به توليد کنندهي خاصي باشد و کاال تحت کنترل آن
توليد کننده ،ساخته شده و به دست وي رسيده باشد .هرگونه اخالل در این روند ،باعث
سردرگمي مصرف کننده خواهد شد.
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تضمين کيفيت بدین معني است که کاالهاي حاوي یک عالمت تجاري ،کيفيت یکساني
دارند .این کارکرد به هيچ وجه ،کيفيت باالي محصول را تضمين نميکند ،بلکه کيفيت یکسان
کاالهایي که حاوي یک عالمت مشخص هستند را تضمين مي کند۹.
حفظ کارکرد تضمين کيفيت هم براي مصرف کننده و هم براي مالک عالمت ،اهميت دارد.
کارکرد تضمين کيفيت ،ارتباط نزدیکي با کارکرد تبليغاتي و سرمایهگذاري دارد .تغيير منفي در
کيفيت یک محصول مي تواند منجر به آسيب دیدن شهرت و اعتبار ،مالک عالمتي شود که بر
روي محصول است .البته خود مالک عالمت ،اقدام به کم کردن کيفيت محصول نميکند؛ چرا
که کمکردن کيفيت یک محصول ،باعث آسيبدیدن شهرت و اعتبارش خواهد شد؛ بنابراین
هرگونه تغيير در محصول توسط مالک عالمت را باید در نگاه اول به افزایش کيفيت تعبير نمود.
از طرف دیگر ،حفظ کارکرد تضمين کيفيت ،اهميت زیادي براي مصرف کنندگان دارد.
مصرف کنندهاي که کاالي حاوي عالمت تجاري خاصي را ميخرد ،انتظار دارد آن کاال
سطح خاصي از کيفيت را داشته باشد .اگر این انتظار وي برآورده نشود ،این موضوع باعث
سردرگمي وي خواهد شد و تأثيرات سوء اقتصادي بر وي دارد2.
بازارها ي خاکستري مي تواند در مواردي منجر به آسيب به کارکرد تضمين کيفيت شود؛
چرا که احتمال اینکه کيفيت کاالیي که توسط وارد کننده موازي داخلي در کشور ميشود کم
باشد ،بسيار زیاد است .یکي از دالیل کم بودن کيفيت این گونه کاالها این است که معموالً آنها
بدون اعمال مقتضي جهت حفظ کيفيت کاال ،مورد واردات قرار ميگيرند؛ مثالً ممکن وارد
. Robert S. Smith. “The Unresolved Tension Between Trademark Protection and Free Movement Goods
in the European Community,” Duke Journal of Comparative & International Law 3 (1992): 90.
2
. I bid
۹
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کننده موازي که امکاناتي مانند مالک صنعتي براي حمل و نقل در اختيار ندارد ،درذخيرهسازي
و نگهداري کاال سهل انگاري کند؛
 -3-5تبلیغات
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تبليغات که از آن به کارکرد سرمایهگذاري نيز تعبير ميشود .معنایش قابليت عالمت در
تبدیل شدن به نماد شهرت مالک است .کارکرد تبليغاتي یکي از کارکردهایي است که نسبت به
دو کارکرد تضمين کيفيت و اصالت کاال ،کمتر مورد بحث و بررسي قرار گرفته است .باید
دانست یکي از تفاوتهاي حقوق عالمت تجاري با حق اختراع یا کپيرایت این است که بلعکس
این دو حق که حفاظتشان به دليل کار خالقانه اي است که مخترع یا مولف انجام داده است،
حق عالمت تجاري به دليل توليد با ایجاد یک عالمت تجاري توسط مالک ،مشمول حفاظت
حقوقي نميشود؛ بلکه از مهمترین دالیل ایجاد حفاظت ،حراست از سرمایهگذاريهایي است که
مالک عالمت در خلق اعتبار تجاري انجام داده است.
حفاظت از کارکرد اصالت کاال و کارکرد تضمين کيفيت از حفاظت ازکارکرد تبليغاتي مهمتر
است .دليل این موضوع این است که این دو کارکرد از فریب مصرف کننده و سردرگمي وي
جلوگيري ميکنند .به همين دليل ،گفته ميشود که وارادات موازي باید با اعمال این دو
کارکرد حل شود اما باید گفت رویهي دادگاهها نشان ميدهد کارکرد تبليغاتي و سرمایهگذاري
نيز اهميت خاص خود را یافته است و در بسياري از موارد به دليل آسيب دیدن این کارکرد ،از
بازارهاي خاکستري جلوگيري شده است.
بلعکس کارکردهاي اصالت کاال و تضمين کيفيت ،که بيشتر در ارتباط با جلوگيري از
سردرگمي مصرف کننده عمل ميکنند ،کارکرد تبليغاتي و سرمایهگذاري به اعتبار و حسن
شهرت مالک عالمت ارتباط دارد.
اعتبار یک دارایي تجاري است ،چرا که مزیت یا نفعي است که توسط یک نهاد در نتيجه
حمایت هميشگي که از طرف مشتریان ثابت ،فراتر از ارزش سرمایه ،سهام ،بودجه یا اموال آن
نهاد ،به دست آمده است.
نظامهاي حقوقي در مواردي که کارکرد تبليغاتي و سرمایهگذاري از طریق بازارهاي
خاکستري آسيب ميبيند ،بازارهاي خاکستري را محدود ميکنند .اهميت این کارکرد در برخي
از نظام ها موجب شده است که به طور کلي بازارهاي خاکستري را محدود کنند .مبهم شدن
این کارکرد در حقوق این کشورها به دليل پذیرفتن و تأکيد بر روي اصل حمایت سرزميني
است.
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گاهي واردکننده موازي به طریقي تبليغات با عرضه محصول موضوع بازارهاي خاکستري را
انجام مي دهد که باعث ميشود اعتبار و شهرت عالمت تجاري در معرض آسيب قرار گيرد .در
این موارد نباید شکي در مقابله با بازارهاي خاکستري داشت.
در حقوق اتحادیه اروپا ،تغيير یا آسيب به شرایط کاال از مواردي است که منجر ميشود
مالک عالمت ،حق داشته باشد تا براي حفاظت از شهرت و اعتبار عالمت تجاري خود در کشور
مقصد ،جلوي واردات موازي را بگيرد .نکتهاي که وجود دارد این است که تغيير شرایط کاال از
نظر دادگاه دادگستري اروپایي محدود به شرایط فيزیکي کاال نيست ،بلکه شرایط ذهني کاال
نزد مصرف کنندگان را نيز دربرمي گيرد .شرایط ذهني کاال نزد مصرفکنندگان را باید جزئي از
اعتبار عالمت تجاري دانست که در طي زمان کسب شده است و الزم است از آن محافظت
شود.
گاهي شيوه تبليغ محصول موضوع بازارهاي خاکستري باعث ميشود شرایط ذهني کاال یا
در معني کليتر اعتبار عالمت تجاري ،مورد خدشه قرار گيرد .این موضوع خصوصاً در مورد
کاالهاي لوکس مصداق دارد.
منظور از حقوق مالکيت صنعتي ،مجموعه حقوق ناظر به حمایت از آفرینشهاي داراي
ماهيت صنعتي یا عالئم مشخصکننده متمایل به صنعت و تجارت است .عالمت تجاري ،نامهاي
د امنه و اسرار تجاري از جمله مهم ترین مصادیق حقوق مالکيت صنعتي به شمار مي آیند.
طرح هاي صنعتي و نشانهاي جغرافيایي نيز هست ،اما مصادیق مزبور یا اساساً از ظهور
اینترنت تأثير نپذیرفتهاند یا کم تأثير پذیرفتهاند .مصداق دیگر طرح ساخت مدارهاي یکپارچه
است که قانو ن تجارت الکترونيکي ،مقام احکام این موضوع را به قانون ثبت عالئم و اختراعات
مصوب  ۹561ارجاع داده و حکم خاصي درباره این موضوع در محيط اینترنتي بيان نداشته
است .آنچه که ما در این پژوهش بدان مي پردازیم بر مبناي قانون تجارت الکترونيکي حول
محور حمایت از عالئم تجا ري و اسرار تجاري خواهد بود اما به موارد دیگر مانند نامهاي دامنه
به ميزاني که الزم باشد اشاره خواهيم داشت.
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منظور از عالمت تجاري ،عالمتي دیداري ،شنيداري یا آهنگين به ویژه کلمات یا تصاوري
است که به یک شرکت و یا مجموعهاي از شرکتها امکان ميدهد که خود ،محصول و یا
خدمات تجاري خود را نسبت به محصوالت و خدمات شرکتهاي دیگر متمایز سازند.
این عالئم که در محيط فيزیکي داراي اهميت زیادي بوده و ميتوانند برتري اقتصادي و
بازاریابي یک تاجر بر سایر قبا را موجب شده و مبناي اتخاذ استراتژيهاي صنعتي و رقابتي قرار
گيرند ۹.که امروزه با گسترش محيط بدون مرز اینترنتي در سراسر جهان و به وجود آمدن
امکان دسترسي ميليونها کاربر به شبکه گسترده جهاني ،اهميتي افزونتر یافته است؛ زیرا با
گسترده شدن بازارهاي بينالمللي ،مصرفکنندگان و مشتریان بسياري از کشورهاي مختلف
قادر گشتهاند که روزانه با عالئم تجاري متعلق به کاالها و خدمات مختلف آشنا شوند .این امر
باعث شده است تا در محيط مجازي ،طرفين یک قرارداد الکترونيکي در نقاط دوردست صرفاً به
نشانه هاي تجاري متکي باشند که این موضوع در کنار ویژگي هاي مثبت خود ،مشکالتي را به
همراه داشته است.
 -7بازارهای خاکستری و حمایت از حق اختراع
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ممکن است این ذهنيت وجود داشته باشد که هدف حق ا ختراع ،منتفع کردن مالک آن با
هدف تشویق وي به کوشش در جهت توسعه فعاليتهاي خالقانهاش است .با این استناد ممکن
است گفته شود که اگر هدفاي باشد ،وي باید بتواند بعد از فروش اول نيز کاال را کنترل کند
در این صورت توانایي ممنوع کردن واردات موازي مطمئناً منفعت بيشتري عاید وي ميکند؛ اما
باید گفت که هدف نهایي حقوق اختراعات نفع عمومي است ،بنابراین در جایي که خود این حق
با منفعت عمومي واالتر یعني گردش آزاد کاال تعارض دارد باید از آن چشم پوشي کرد.
دیوان عالي ایاالت متحده در خصوص هدف حق اختراع و ارتباط آن با امتياز به مخترع
اعالم ميدارد « :هدف اعالمي حقوق اختراعات ارتقاء پيشرفت علم و هنرهاي مفيد به وسيله
اعطاء انحصار محدود به مخترع است که اعمال این انحصار وي را قادر به اطمينان از امتياز مالي
براي اختراعش خواهد کرد .مالک حق اختراع ممکن است به طور کلي از انحصار خود به وسيله
فروش حق اختراعش صرفنظر کند یا اینکه به صورت جزئي از آن انحصار بهوسيله فروش
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کاالهاي حامل آن ابتکار صرف نظر کند .تصميمات ما کامالً تائيد کرد که هدف حقوق
اختراعات در رابطه با هر نمونه کاال ،وقتي تأمين ميشود که به مالک حق اختراع ،امتيازش از
طریق استفاده از ابتکارش با فروش آن تأمين شود و زماني که این هدف برآورده شد .حقوق
اختراعات هيچ توجيهي جهت جلوگيري از استفاده و بهرهبرداري از کاالهاي فروخته شده
ندارد».
بنابراین امتياز دادن به مخترع ،هدف حقوق اختراعات نيست؛ بلکه امتياز دادن راهي است
که از طریق آن ميتوان به هدف واالي حقوق اختراعات که همان پيشرفت علم و هنرهاي مفيد
است رسيد .بنابر این تحليل ،در اجازه یا عدم اجازه به واردات موازي باید تعادلي بين دادن
امتياز به مالک و نفع عمومي گردش آزاد کاال برقرار باشد.
در ارتباط با رابطه کارکرد امتياز و بازارهاي خاکستري اولين مسئله این است که طرفداران
دکترین زوال ملي معتقدند در اعمال دکترین زوال بينالمللي امتياز مالک اختراع تأمين
نميشود .البته طرفداران زوال بين المللي بر امتياز تأکيد دارند و ميگویند مالک صنعتي که از
مزیت کنترل طرفداري زوال بينالمللي بر امتياز تأکيد دارند و ميگویند مالک صنعتي که از
مزیت کنترل بر اولين فروش بهرهمند ميشود ،نفع کافي براي ایجاد انگيزه در سرمایهگذاري
نصيبش شده است .صرف نظر از اینکه حقوق کشور خارجي از کاالي موضوع حفاظت حمایت
ميکند یا خير ،همين مالک تصميم گرفته است کاال را در کشور خارجي بفروشد نشان ميدهد
که فروش سودمند بوده است.
در مقابل طرفداران زوال ملي بر وجهه سرزميني بودن حق اختراع تکيه دارند و ميگویند
اصالً مهم نيست که مالک واقعاً امتياز گرفته باشد یا خير .مهم این است که حقوق مالکيت
صنعتي که در قلمرو یک دولت پدید آمده ،همان جا زایل شود و نباید حقي که در یک کشور
پدید آمده زوال آن از نظر جغرافيایي گسترانده شود .از نظر آنان مالک صنعتي این فرصت را
ندارد که از حفاظت حقوق مالکيت کشورش در کشور خارجي استفاده کند ،بنابراین ،به محض
اینکه کاال بخواهد وارد قلمرو کشورش شود ميتواند از این حفاظت بهره بگيرد .طرفداران این
نظریه امتياز را مستقيماً به امکان بهره مندي از حقوق کشور محل ثبت اختراع مرتبط ميدانند
و نظرشان این است که همين که مالک از حفاظت حقوق کشورش در هنگام فروش بيبهره
بوده ،امتياز تأمين نشده است.
این ادعا که در اعمال دکترین زوال بينالمللي ،مالک اختراع امتياز کافي نبرده است ،درست
نيست .در بسياري از موارد حفاظت ها و انحصار بيشتري در کشورهاي خارجي نصيب مالک

امیر محمدی منفرد و همکار

ميشود و وي ميتواند با قيمتهاي باالتري کاالیش را بفروشد  .با این حال نميتوان منکر بود
که در مواردي امتياز به درستي تأمين نميشود .در مواردي مانند فروش کاال در کشوري که
حق اختراع در آنجا از حفاظت کافي برخوردار نيست و یا فروش کاال تحت مجوزهاي اجباري یا
نظام کاربر مقدم از مهمترین زمينههایي است که ميتوان ادعا نمود در آن امتياز آسيبدیده
است.
 -8جایگاه قانونی حق اختراع در ارتباط با بازارهای خاکستری

یا تحت کنترل دولتی

در مواردي که کاالي مالک اختراع در کشوري به فروش ميرود که در آن کشور ،حفاظت
کافي براي آن حق اختراع فراهم نيست ،این سوال مطرح ميشود که آیا مالک اختراع که با
رضایت خودش در شرایط غيرانحصاري کاالي خود را به فروش رسانيده ميتواند از بروز
بازارهاي خاکستري چنين کاالیي جلوگيري کند؟ به عبارت دیگر آیا امتياز تأمين گردیده
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آسيب به حق اختراع توسط رویه قضایي شناسایي ميگردد و از طرق گوناگون با آن برخورد
ميشود .با نگاه کلي به پروندههایي در این خصوص مطرح شده است به این نتيجه ميرسيم که
برخورد با آسيب به این کارکرد ،عمدتاً یا از طریق عدم احراز رضایت الزم براي زوال حق است
که در این فرض مالک اختراع حق جلوگيري از واردات را دارد یا از طریق ایجاد تئوريهایي
مانند تئوري موضوع خاص حق اختراع (در حقوق اروپا) است که در این فرض نيز در صورتي
که به موضوع خاص حق اختراع لطمه وارد آید مالک اختراع ،حق جلوگيري از واردات را خواهد
داشت.
مشکل در این رابطه در کشورهایي پيش ميآید که رضایت را شرط اعمال دکترین زوال
حق قرار ندادهاند .مثالً در نظام حق اختراع هند که قانوني بودن عرضه کاال در بازار ،شرط زوال
حق قرار ندادهاند .مثالً در نظام حق اختراع هند که قانوني بودن عرضه کاال در بازار ،شرط زوال
حق ذکر شده است ،نميتوان به بهانه عدم وجود رضایت با وارداتي که امتياز را لطمه ميزند،
مقابله کرد .در این موارد رویه قضایي باید راهي بيابد تا با این گونه بيعدالتيها مقابله کند .این
موضوع همان طور که قبالً نيز مطرح شد در مذاکرات تریپس نيز موضوعي اختالف انگيز بود تا
جایي که باعث ماده  6تریپس این موضوع را مسکوت بگذارد.
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است؟ این موضوع در حقوق اتحادیه اروپا مطرح شده است .پروندهي معروفي که در این زمينه
مطرح شده پرونده مرگ عليه استفر۹است که به مرک اول هم مشهور است .در این پرونده مرک
شرکتي بود که سازنده داروي خاصي 2بود .این شرکت حق اختراع در تمامي دولت هاي عضو به
جز ایتاليا و لوکزامبورگ ،آلمان و دانمارک کسب کرده بود  .مرک دارویش را در حالي در ایتاليا
فروخت که به موجب قانون اختراع ایتاليا ،نمي توانست حق اختراع براي آنها ،کسب کند.
دراین حال شرکت استفر که یک شرکت فعال در زمينه خرید و فروش دارو باید اقدام به
خرید داروي توليدي مرک از ایتاليا و فروش آن در هلند آن هم به قيمتي کمتر از قيمتي که
مرک آن را در هلند مي فروخت ،کرد .در نتيجه جریان بازارهاي خاکستري شکل گرفت.
بعد از اقامه دعوا در دادگاه هلند ،پرونده به دادگاه دادگستري اروپایي ارجاع یافت .در این
پرونده دو موضوع در تقابل با هم قرار گرفته بود از یک طرف رضایت مالک به درستي وجود
داشت؛ چرا که وي خودش کاال را در بازار ایتاليا عرضه کرده بود و از طرف دیگر امتياز حق
اختراع به درستي برآورد نشده بود .یعني مالک ،کاالي خود را در شرایط انحصاري ناشي از
وجود حق اختراع ،نفروخته بود .در نتيجه دادگاه دادگستري اروپایي باید تصميم مي گرفت که
آیا از موضع خود در خصوص موضوع خاص حق اختراع ،دفاع کند و اجازه جلوگيري از بروز
بازارهاي خاکستري را بدهد یا به دفاع از رضایت مرک بپردازد.
در این پرونده به نظر مي رسد دادگاه عمدتاً تصميم گرفت که براي رضایت فروشنده و اصل
حرکت آزاد کاال بيش از امتياز حق اختراع ،اهميت قائل شود؛ چرا که در این پرونده مالک حق
اختراع در واقع ،خودش تصميم گرفته بود کاال را در جایي بفروشد که حفاظت کافي وجود
نداشت.
دادگاه دادگستري اروپایي با یادآوري تصميم قبلي خود در پروندده سنترافارم عليه
استرلينگ دراگ ،یادآور شد در آن پرونده دادگاه اجازه رویگرداني از اصل حرکت آزاد کاال را در
صورتي داده بود که در آن کاالیي که بين دولتهاي عضو و واردات موازي ميشد اوالً تحت
حفاظت حق اختراع در دولت صادر کننده قرار نگرفته بود و ثانياً بدون رضایت مالک به بازار
وارد شده بود 5دادگاه در ادامه ميگوید پروندهاي که االن در مورد آن تصميم ميگيرد متفاوت

۹

. Merck V. Stephar Case 187/80 (1981) E.C.R. 2963
. Moduretic
5
. Merck v. stephar Case 17/0 (191) E.C.R 2063 At para 5.
2
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از پرونده قبل است؛ چرا که گرچه کاال تحت حفاظت حق اختراع به فروش نرفته با این حال با
رضایت مالک در بازار آن کشور عرضه شده است۹.
 -2-8بازارهای خاکستری در خصوص کاالهای تولیدی تحت مجوز اجباری یا عرضه
شده تحت نظام کاربر مقدم

. I bid., At para 6.
. Pharma v. Hoechst Case 19/4 (1995) E. C.R 221.
5
. DDSA
4
. Pharmon v. Hoechst Case 19/4 (1995) E.C.R 221 at para 16.
2
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در مواردي که کاالي موضوع حق اختراع از طریق مجوز اجباري یا تحت نام کاربر مقدم
توليد گردد و توسط مجوز گيرنده به فروش رود ،این بحث مطرح ميشود که آیا امکان واردات
موازي این گونه کاالها وجود دارد یا خير؟
2
دادگاه دادگستري اروپایي در قضيه فارمون عليه هچست به این مسئله توجه نمود .قضيه
از این قرار بود که هچست که یک شرکت آلماني بود در خصوص دارویي که حق اختراعش را
داشت اختراع نامههاي موازي اي در آلمان ،هلند و انگلستان داشت .این شرکت هرگز از حق
اختراعش در انگلستان در جهت ساخت محصول استفاده نکره بود .شرکت دي .اس .اي 5که
شرکت رقيب در انگلستان بود از مقامات مسئول در انگلستان تقاضاي صدور مجوز اجباري براي
ساخت آن دارو بدون رضایت هچست کرد و پيرو موافقت با این درخواست ،شرکت اخيرالذکر
مبلغ قابل توجهي به عنوان رویالي به هچست پرداخت .چندي بعد ،فارمون آن دارو را از دي.
دي  .اس .اي خرید و شروع به واردات موازي آن به بازارهاي هلند کرد .هچست با استناد به
قانون اختراعات هلند و با این استدالل که وي رضایت در عرضه شدن محصول در بازار نداشته،
خواستار جلوگيري از واردات موازي شد.
بعد از ارجاع مسئله به دادگاه دادگستري اروپایي ،فارمون با استناد به قضيه مرک اول و
ماده  2از عهدنامه رم و اصول زوال حق ،ادعاي محق بودن در دعوا را کرد .فارمون ميگفت
هچست نتيجه ورود به بازار انگلستان یعني داده شدن مجوز اجباري به شخص ثالث در صورت
استفاده نکردن مالک از اختراعش را ميدانسته و با علم به این قضيه اختراعش را ثبت نموده
است .همچنين فارمون استدالل کرد که به دليل اینکه مبلغ قابل توجهي به عنوان رویالتي به
هچست پرداخته شده است ،بنابراین مجوز اجباري مانند مجوز دادن در شرایط عادي ميباشد4.
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همچنين دادگاه بيان کرد ،اینکه کشور صادر کننده ممنوعيت بر صادرات محصوالت تحت
مجوز بهره برداري ،قرار بدهد یا خير ،اینکه رویالتي براي صدور مجوز اجباري پرداخت شود یا
خير و اینکه مالک آن رویالتي را بپذیرد یا خير ،تأثيري در تصميمش ندارد ۹.با این حال دادگاه
دادگستري اروپایي تصميم گرفت از هچست جانبداري کند و گفت« :در جایي که ،مثل همين
پرونده ،مقامات صالحيتدار یک دولت عضو به شخص ثالث مجوز اجباري ميدهند که به وي
اجازه مي دهد اقدام به توليد و وارد بازار کردن محصول کند یعني اقداماتي که در شرایط عادي
مالک مي تواند از آنها جلوگيري کند ،نميتوان فرض کرد که مالک به انجام این اقدامات از
طرف شخص ثالث رضایت دارد .چنين اقداماتي مالک را از اعمال حق خودش در خصوص
تعيين آزادانه شرایطي که تحت آن وي محصوالتش را وارد بازار کند محروم مي کند»2 .
دادگاه در این پرونده با یادآوري تصميمش در پرونده مرک اول که ماهيت حق اختراع را
اعطاء حق انحصاري به مالک در جه ت عرضه محصول در بازار براي اولين بار ،به منظور برآورده
شدن امتياز حق اختراع دانسته بود ،در خصوص واردات موازي محصوالت ساخته شده تحت
مجوز اجباري ،حق جلوگيري از واردات را به منظور حفاظت از ماهيت حق انحصاري وي را
مقرر کرد5.
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موضوع بازارهاي خاکستري بخاطر وجود یک عامل تجاري مانند عالیم تجاري بهعنوان
جنبهاي از حقوق مالکيت فکري بررسي ميشود .کار بازارهاي خاکستري این است که عدم
تعادل بين حمایت از حقوق معنويِ دارایي هایي همچون برندهاي تجاري و حق امتياز و آزاد
کردن تجـارت در گسترش دادن کاالها و خدمـات را نشـان دهد .در این جا دو وجه مطابق با
قانون از معامالت بازار وجود دارد ،قانوني بودن محصوالت و قانوني بودن اقدامات .اقدامات
بازاریابي غير قانوني ممکن است به بازاریابي سياه براي مبادلهي کاالهاي غير قانوني اشاره و از
آن پيروي کند .از آنجا که کشيدن یک خط واضح بين بازارهاي قانوني و غير قانوني سخت
است ،مناطقي موسوم به مناطق خاکستري به وجود آمده اند.

۹

. I bid., At para 30
. I bid., At para 25.
5
. Ibid., At para 26
2
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باید تصریح کرد که مشکل بازارهاي خاکستري در محصوالت نيست ،بلکه در روال و روند
بازار یابي است .بازارهاي خاکستري ،در جنبه هاي بزرگتري از بازاریابي اتفاق مي افتد ،حتي
ممکن است در بسته بندي یا لوگو و یا آرم یک محصول رخ دهد.زاین استدالل در بحث هاي
کالسيک مربوط به کپي غير مجاز مطرح ميشود ،امروزه با مطرح شدن اصل زوال حقوق
مالکيت فکري مخصوصاً در قسمت هاي مربوط به مالکيت صنعتي و تجاري و صرف نظر از ایراد
نداشتن دفترچه راهنم ا و گارانتي براي محصوالتي وجود محصوالت متنوع و ارزان گاهي به نفع
مصرف کننده تعبير ميشود .پس مي توان گفت عالوه بر اینکه باید مسأله فوق را به عنوان یک
رویه ایده آل پذیرفت ،در نقد و تحليل رفتار هر یک از کشورهاي بحث شده در فصلهاي
پيشين ميتوان گفت :کشور کانادا داراي نگاه یک جانبه به مسئله بازارهاي خاکستري است و
در مورد مسائل تجاري حق تکثير را مؤثر نميداند بنابراین حقوق مالکيت صنعتي نميتواند
کاالهاي تجاري را در دادگاه هاي کانادا پشتيباني کند ،تنها راه حلي که وجود دارد عدم
مختومه کردن پروندههاي فوق در کانادا و امکان رسيدگي به آنها در دادگاههاي اروپا مي باشد.
مسأله بازارهاي خاکستري باید با توجه به شرایط و منافع منحصر به فرد هر کشوري تعيين
شود و حدود اصل زوال مالکيت فکري با سياست حمایتي کشورهاي مختلف بهصورت
اختصاصي طراحي شود و وارد قوانين داخلي یا بينالمللي گردد .در این راستا لزوم ایجاد
سازمانهاي بينالمللي و تنظيم کنوانسيونهاي حمایت کننده از حقوق مالکيت فکري بيش از
پيش نمایان ميشود.
منابع
فارسی
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کاتوزیان ،ناصر .الزامهاي خارج از قرارداد ،ضمان قهري ،جلد اول ،مسئوليت مدني .تهران :انتشارات
دانشگاه تهران.۹582 ،
الیقي ،غالمرضا .کپي رایت در کشورهاي پيشرفته صنعتي .چاپ اول ،تهران :انتشارات خانه کتاب،
.۹58۹
ميرحسني ،حسن ،فرهنگ حقوق مالکيت معنوي ،جلد  ۹و  ، 2نشر ميزان ،تهران.۹583 ،
وکيل ،امير ساعد،حمایت از مالکيت فکري در سازمان جهاني تجارت و حقوق ایران ،تهران ،انتشارات
مجد.۹585 ،

مقاالت:

.۹
.2
.5
.4

قائمي ،محمد حسن ،حقوق مالکيت صنعتي ،ماهنامه دادرسي ،شماره .۹586 ،6۹
سليماني ،غالمرضا .ماهيت بازارهاي خاکستري .بررسيهاي بازرگاني ،شماره .۹58۱ ،44
شيخي ،مریم .ضمانت اجراهاي گمرکي نقض حقوق مالکيت صنعتي :مطالعه تطبيقي ،پژوهشنامه
بازرگاني» شماره .۹588 ،4۹
عامري ،فيصل .فيصل جستاري پيرامون مقررات تریپس و برخي از جنبههاي اقتصادي آن ،مجله
پژوهش حقوق و سياست ،دانشگاه عالمه طباطبائي ،دانشکده حقوق وعلوم سياسي ،شماره  ،25سال
نهم.۹586 ،

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

شماره  ،53بهار ۹5۱7
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