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 چکیده
هاي جدیدي را مطرح  امروزه جعل و سرقت اموال فکري با دگرسویی جدید خود چالش

اي اساسـی مبـدل گردانیـده     نماید و کنترل ورود و خروج  کاالهاي مجعول  را بـه دغدغـه   می
ایـن   .گـردد  تـر مـی   نبردي موثر در برابر متجاوزان پـر رنـگ  رو، نقش گمرك در  از این. است

هـاي فکـري    کند به مطالعه تدابیر مرزي در مبارزه علیه جعل و سرقت مالکیـت  مقاله تالش می
  .بپردازد و ضمن روشن نمودن ابعاد حقوقی آن، در تصویب قوانین ملی  یاري رساند

     JEL: .L15, O34بندي  طبقه
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ä و رئیس موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران  دانشیارگروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 

ää دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ي دکتري حقوق خصوصیودانشج  
 .مسئول مکاتبات دکتر حبیبا، ¢
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  مقدمه
وسعتی به پهناي جهـان دارد، در حقیقـت    ،بازارهاي ممنوعه معامله اموال فکريامروزه، 

با پا به عرصه نهادن کاالهـایی کـه تظـاهري بـر خـالف واقـع دارنـد، تجـارت، دگرسـویی          
هاي خالقانه دیگران، جوالنگاهی  کند زیرا که بعضی از تجار بر تالش جدیدي را تجربه می

ایـن  .1نماینـد  ه، مسیر پر سـودي را در برابـر خـود ترسـیم مـی     یابند و با تقلید و تشبی فراخ می
ن سو تمایل داشته کـه  ه آمیالدي به بعد رشد قابل توجهی را داشته و ب 1980سال معضل از 

، امـا همـه آثـار منفـی بـه مالکـان فکـري خـتم         2یک مسئله مهم جهانی به منصه ظهور رسد
توانند بـا تهدیـدي جـدي از قلمـرو      کنندگانی محترم می گردد و مردم به عنوان مصرف نمی
از این رو است که قانونگذار انواعی . شان مواجه گردند شان گرفته تا تمامیت جسمانی اموال

ایـن ضـمانت اجراهـا     نهد، از ضمانت اجراهاي کیفري و مدنی را فراسوي مالکان فکري می
رورت چنـین  رغـم ضـ   گذارد اما علی چهره سرزمینی حقوق مالکیت فکري را به نمایش می

ضمانت اجراهاي سـرزمینی کـه چهـره تنبیهـی و درمـانی دارد، اعمـال تـدابیري کـه چهـره          
باشد و در مبداء ورود کاالها به یک کشور، مانع دخول محصوالت مجعول  پیشگیرانه داشته

مرزهاي ملی، نقطـه آغـازین حرکـت کاالهـاي     . 3گردد، از اهمیت عقالیی برخوردار است
استی اگر جـاعالن و سـارقان امـوال فکـري بداننـد کـه راهـی بـه یـک          ر همذکور هستند و ب
هاي تولید و عرضـه   یابد و هزینه یابند، انگیزه تولید کاالهاي متجاوز کاهش می سرزمین نمی

عالوه بر منافعی که تدابیر مرزي براي مالکان فکري . کاالهاي مذکور چند برابر خواهد شد
ابیر مـرزي را بـراي عمـوم جامعـه بـه آن افـزود، زیـرا        آورد باید اهمیت اعمال تد فراهم می

کننـد   بسیاري از کاالهاي مجعول کاالهایی هستند که سالمت و امنیت عمومی را تهدید می
 .4تواند به حراست از منافع جامعه نیز یـاري رسـاند   و لذا تدابیر مرزي می...) مانند داروها و(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاي متعـدد ، کـاهش    دالیل این موضوع متفاوت و شامل توسعه فناوري هاي مدرن ، سرعت و وسعت باال در فراهم نمودن نسخه . 1

 .هستند.. ها و  هزینه
2. Vrins & Schneider (2006), p5. 
3. Lakshimi(2009) , pp331-339. 

دهد که غالب کاالهاي متجاوز شناسایی شده در کشورها، کاالهایی هسـتند کـه از    تجربه عملی کشورها نیز در این میان نشان می .4
کاالهاي تقلبی در مالزي از طریق مرزها وارد شـدند،  % 80طریق مرزها قصد ورود به سرزمین هاي ملی را دارند ، به عنوان نمونه، 

 <www.ipworldonline.com(2007),p24-26 .بیشتر به این منبع مراجعه نماییدبراي مطالعه 

http://www.ipworldonline.com(2007),p24-26>
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بادرت ورزند تا هم از نقض حقوق مالکیت توانند به دخالت در مرزها م مقامات عمومی می
انگارانـه   فکري ممانعت نمایند و هم به پاسداشت منافع عمومی بپردازند، پس چرا باید ساده

 از تثبیت و تقویت آن چشم بپوشیم؟ 

  هاي چند کشور منتخب در خصوص  تالش – 1جدول 
  ممانعت از نقض حقوق مالکیت فکري

  2008توقیفی در  قلم کاالهاي متجاوز  2007توقیفی در قلم کاالهاي متجاوز  نام کشور
  91919  2937  کره جنوبی
  78123  3395  هلند
  71906  -  آمریکا
  24346  14190  آلمان
  7033  2761  فرانسه

  2008گزارش دبیرکل سازمان جهانی گمرك پیرامون توقیف کاالهاي متجاوز به حقوق مالکیت فکري در سال : مأخذ

، 1واردات مـوازي  -1 :گیرند در معرض تاخت و تاز جدي قرار میمرزها در سه جهت، 
زیـرا کـه    4باشـند  محل بحث ما دو گروه اول نمی. 3ورود کاالهاي مجعول -3و  2قاچاق -2

گردند و سخن ما بر اثر مداخله مقامات صالح کشورها  مطرح نمی 5در آنها کاالهاي مجعول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. parallel Import.  
2. Smuggling.  
3. Counterfeiting & Piracy.    

اند و این در حالی است کـه  شود که به طور قانونی تولید و در بازار عرضه شده واردات موازي در ارتباط با محصوالتی مطرح می .4
رضایت مالک فکري اولیه تا اولین عرضه محصول به نحو مستمري وجود داشته است، پس از این، محصوالت وارد یک کشـور  

ها نیستند و این علی رغم آن اسـت کـه  کاالهـاي    ي منعقد با مالک یا مجوز گیرندهي توافقنامهشوند که در حیطهیا قلمرویی می
نماید ولی به  در قاچاق نیز ، متخلف اقدام به واردات از مسیرهاي غیر قانونی می .باشندیوارد شده، کاالهاي مسروقه یا مجعول نم

گردد که قاچـاق   اگرچه باید اشاره داشت که مواردي نیز مشاهده می.گردد  خودي خود بحث کاالي مجعول یا تقلبی مطرح نمی
توان به رساله کارشناسـی ارشـد بـا     چالش هاي آن می براي مطالعه پیرامون واردات موازي و.(گیرد  کاالهاي مجعول صورت می

با راهنمایی دکتـر سـعید حبیبـا ، دانشـگاه تهـران،      ( ، زهرا شاکري "دکترین حقوق استیفاء شده در حقوق مالکیت فکري "عنوان
  .) مراجعه نمود 1386

با نسخه ها یا نمونه هایی از اموال فکـري بـه   توان اشاره داشت که جعل و سرقت اموال فکري عموماً در ارتباط  به طور اجمال می . 5
شوند ، این کاالها از این نظر مورد توجه هستند که با شباهت خـویش   رود که بدون اجازه مالک فکري تولید و توزیع می کار می

 .نمایند به کاالي اصلی ، خود را به جاي آنها وانمود می
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بـه طـور خالصـه    . نماینـد  را توقیـف مـی  است یعنی کسانی که کاالهاي مجعول یا مسـروقه  
توان گفت ضمانت اجراي مرزي، تدابیري است که توسط مقامـات صـالح کشـورها در     می

. شود تا از ورود کاالهاي نـاقض حقـوق مالکیـت فکـري جلـوگیري شـود       مرزها اعمال می
کاالهـایی کـه غایـت آنهـا     -1گردنـد،   بنـدي مـی   کاالهاي وارداتـی نیـز بـر دو دسـته طبقـه     

نماینـد و   کاالهایی که تنهـا از کشـور عبـور مـی    -2. برداري در کشور محل ورود است هبهر
، تالش خواهیم کرد که چـارچوب تـدابیر مـرزي    بتدادر ا 1.مقصد آنها کشور دیگري است

مطالعه گردد، سپس در مسئولیت صاحبان حق در اجراي ضمانت اجراي مـرزي و واکـنش   
سـوم نیـز از امکـان اقـدامات پیشدسـتانه       قسـمت رود، در  قانونی مقامـات صـالح سـخن مـی    

شود و در خاتمه وضعیت اعمال تدابیر مـرزي   گمرك و سرانجام کاالهاي توقیفی بحث می
اما به طور کلی، فرضیه اساسی مـا در ایـن مقالـه     .در نظام حقوقی ایران، بررسی خواهد شد

بــه ســزایی  آن اســت کــه تــدابیر مــرزي در حمایــت از حقــوق مالکیــت فکــري از اهمیــت 
  .ان ملی باید توجه خاصی را به آن مبذول دارندربرخوردار است و قانونگذا

  چارچوبی براي اعمال تدابیر مرزي . 1

  گذري بر تاریخ اتخاذ تدابیر مرزي . 1-1
اگرچه کنوانسیون پاریس و برن، با مقرر نمودن حداقل معیارها براي حمایـت از حقـوق   

کردنـد   ولی با مشکل بزرگی دسـت و پنجـه نـرم مـی     مالکیت فکري درخور ستایش هستند
زیرا که مقررات مفصل و جامعی درباره حقوق مالکیت فکري وجود نداشت و ساز و کـار  

از این رو این مقررات نتوانستند در برابر دگرسویی جدیدي که . آوري نداشتند موثر و الزام
 10و  9چنانچـه مـاده   . کننـد  در تجارت به منصه ظهور رسید، مانعی مهم و اساسی را ایجـاد 

هاي غیرقانونی  کنوانسیون پاریس، توقیف کاالهاي داراي عالمت تجاري غیرقانونی یا نشانه
نمایند اما پیش بینی چنین توقیفی در قانون ملی الزامی نیست و اگر هیچ یـک از   را مقرر می

دیده باشد، هـیچ  تدابیر توقیف در زمان واردات، توقیف در کشور و منع واردات، وضع نگر
توان این اقدامات را بـا اعمـال جبـران خسـارت      گردد و تنها می ی پدیدار نمییضمانت اجرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. www.ige.ch (2009).  

http://www.ige.ch
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از نظـر تـاریخی ،   ).کنوانسـیون مـذکور   9مـاده   6بند (موجود در قوانین ملی جایگزین کرد 
امـا   .اساس قانونی براي اعمال کنترل مـرزي اسـت   1نامه تعرفه و تجارت موافقت d(xx(ماده 
یک دگرگونی شگرف را در ) تریپس(هاي تجاري حقوق مالکیت فکري  نامه جنبه وافقتم

در حقیقت تریپس، پاسخی جامع به فقدان ضمانت اجرا در . ریزي نمود ساختارهاي قبلی پی
آید، مشکالت دست بـه گریبـان کشـورها، قانونگـذاران      حقوق مالکیت فکري به شمار می
اقدامی مقتضی و مناسب، تدابیر و اصـول کلـی را کـه بـر     تریپس را بر آن داشت که درباره 

نامـه بـه    فصـل سـوم موافقـت   .گردد، احصـا نماینـد   هاي فکري اعمال می تمام موارد مالکیت
ن خـواهیم پرداخـت، مقـررات خـاص     آ  هپردازد امـا آنچـه کـه بـ     مبحث ضمانت اجراها می
باشد اما نباید ایـن   مانع نمی اگرچه مقررات اخیر کامالً جامع و. مربوط به تدابیر مرزي است

آوردها را بـه ظهـور    بهترین ره حقیقت را فراموش نمود که تریپس با اقدام مبدعانه خویش،
در  .پـردازد  رسانده و با نگاهی موشکافانه به زوایاي پنهان و آشکار مسئله تدابیر مـرزي مـی  

لبـی از ورود بـه جریـان    ابتدا با ممنوعیت ترخیص کاالهاي تقدر اتحادیه اروپا تدابیر مرزي 
نوك پیکان ایـن مقـررات بـر اسـتفاده از عالئـم      ) 86/3842نامه  آیین(آزاد کاالها آغاز شد 

کـرد   تجاري مجعول بود و به درخواست ذي نفع، گمرك از ترخیص کاالها جلوگیري می
شد یـا بـه    و در صورت اثبات جعل و تقلب، کاالها معدوم می) نامه مذکور آیین 3)1(ماده (

رسید اما این مقررات با استقبال مقامـات کشـورها و    مصارفی خارج از مسیرهاي تجاري می
تـر داد   صاحبان عالئم روبرو نگردید و سرانجام جاي خود را به مقرراتی بـا قلمـرو گسـترده   

نامـه اخیـر آن بـود کـه بـه مجـرد        از ابتکارات آیین .)99/2549و سپس  94/3195نامه  آیین(
شـدند تـا بـا بررسـی      ارائه تقاضاي تعلیق ترخیص در یک کشور، سایر اعضا نیز متعهـد مـی  

امــا، ســرانجام اتحادیــه توانســت بــه مقــررات مشــترك و . تقاضــا، آن را بــه اجــرا درآورنــد
حتـی بـه ارقـام گیـاهی و     اجرا گردیـد و قلمـرو آن    2004آوري دست یابد که از سال  الزام
از این رو به دلیل ابتکـارات و   )2003/1383نامه  آیین. (هاي جغرافیایی نیز توسعه یافت نشانه

عـالوه  . گیـرد  توسعه این قانون اروپایی، دستورالعمل اخیر در این مقاله مورد استناد قرار می
د عمـل شـده تـا    براي یاري رساندن بـه کشـورها وار   2بر موارد فوق، سازمان جهان گمرك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. The General Agreement on Tariffs & Trade (GATT), (1947).   
2. World Customs Organization (WCO).  
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بتواند به عملیاتی شدن مقررات تریپس تسریع ببخشد و از این رو اکنـون قـانونی بـه عنـوان     
اي  در این میان، تحوالت گسترده 1.گردد قانون الگو تهیه شده و به طور مرتب نیز به روز می

ي براي روي داده است، زیرا که در ابتدا به ممانعت از ورود کاالهاي مجعول به عنوان ابزار
ولـی در حـال حاضـر ایـن تـدابیر از اسـتقالل        2شد مبارزه با رقابت غبر منصفانه نگریسته می

از ورود محصـوالت نـاقض حقـوق     1930در ایـاالت متحـده از   . خاصی برخـوردار هسـتند  
و لذا این کشور از مبتکران اولیه اتخاذ این تدابیر است اما  3شد مالکیت فکري جلوگیري می

نیز تصمیمات کلیدي بعضی کشورها قابل مالحظه اسـت بـه طـور مثـال در      در دوره معاصر
 5و کنترل مرزي 4استراتژي اختصاصی براي این تدابیر تعریف شده است 2006ژاپن از سال 

گردد یعنی تدابیري که بـه   تلقی می 6به عنوان ابزاري مهم براي تحقق مفهوم مالکیت فکري
  . نماید و آن را ترویج کند طور پویا از حقوق مالکیت فکري حمایت

  7تدابیر مرزي در آینه تعلیق ترخیص. 2-1
کنـد   پس به عنوان نخستین ماده در بخش تدابیر مرزي مقرر مـی ینامه تر موافقت 51ماده 

هایی را براي دسترسـی بـه مقـامی صـالح، اختیـار و       که اعضاي سازمان تجارت جهانی رویه
باشـد و   یـا قضـایی مـی   ) مانند گمرك(قامات اداريگزینش نمایند، این مقام صالح اعم از م

نفعـان مالکیـت    د امکان دادخواهی را بـراي ذي نمهم آن است که در گام اول کشورها بتوان
این رویه ها در مورد کاالهایی که توسط مالک یـا بـا رضـایت وي     اما .فکري فراهم نمایند
کاالهـاي ترانزیتـی اعمـال    یـا در مـورد   ) 8دکتـرین اسـتیفاي حـق   (شوند  در بازار عرضه می

تریپس، به این ترتیب، کاالهاي مشـمول دکتـرین اسـتیفاي     51ماده  13پانوشت (گردد  نمی
حق از زمره کاالهاي مجعول نیستند و کاالهاي ترانزیتی نیز به دلیل انکه تنها از یک کشـور  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اولین نسخه این مقررات ارائه شد، اکنـون آخـرین نسـخه قـانون الگـو درآدرس ذیـل        1995آغاز شده و در  1988ها از  این تالش .1

             > <www.wcoipr.org :قابل دسترس است
2. Customs Intellectual Property Information Center (2004), p9 – Kazuhisa( 2005),p5.  
3. www.rieti.go.jp (2009).  

  . شورایی براي اتخاذ موثر تدابیر مرزي در وزارت اقتصاد ژاپن تشکیل شده است 2006در سال  . 4
5. Japan Patent Office (2006),p8. . 
6. Intellectual Property-based Notion.    
7. Suspension of Release.  
8. Exhaustion.  

http://www.wcoipr.org>
http://www.rieti.go.jp
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ضـوعی  کنند از دایره تدابیر مـرزي خـروج مو   کنند و مقصد دیگري را جستجو می عبور می
گردد که در صورت دارا بودن دالیل  دارنده حق با دسترسی به مقام صالح قادر می. یابند می

سـازو  . معتبر مبنی بر ظن به واردات کاالهاي متجاوز حق، از ورود آنهـا جلـوگیري نماینـد   
تواند در مورد نقض همه مصادیق  کار تریپس داراي معیارهاي حداقلی است و از این رو می

در پرتـو اصـول سـازمان تجـارت جهـانی، اعضـا       . کیت فکري نیـز اعمـال گـردد   حقوق مال
توانند اقدامات مرزي را در خصوص هر حق مالکیت فکري و هر کاالیی که قرار اسـت   می

نامه تریپس در بخش تـدابیر مـرزي عمـالً بـه      اما ساز و کار موافقت.صادر شود اعمال نمایند
تـوان   گردد زیرا کـه چگونـه مـی    اشند، محدود میب طور مشخص متجاوز می کاالهایی که به

انتظار داشت که ماموران گمرك کشورها بتوانند به طور ماهوي به تشخیص تجاوز مبادرت 
گـردد بـه    اي مطـرح مـی   ورزند؟ به طور مثال ادعاهایی که در مـورد یـک نـرم افـزار رایانـه     

ر نیسـت بـه اقـدامی    در واقع یک مامور گمرکی بـه سـهولت قـاد   . سادگی قابل تمییز نیست
از ایـن رو بـه دلیـل    . تخصصی و فنی در تشخیص یـک مسـئله مهـم و مـاهوي دسـت یـازد      

. شـود  هاي پنهانی و ماهوي، تـدابیر مـرزي در ایـن مـوارد اعمـال نمـی       دشواري احراز نقض
مشکالت عملـی هنگـامی بـروز خواهـد کـرد کـه اقـدامات و تـدابیر مـرزي بایـد در تمـام            

تواند با ایجـاد   ذ گردد و دقیقاً در همین نقطه است که گمرك میهاي گمرکی اتخا ورودي
ها ي تعلیق ترخیص، مشکالت ناشـی از اخـتالف    یک نظام مرکزي جهت اداره درخواست

  .سطح مهارتی و علمی ماموران گمرکی را جبران نماید
از آنکـه اعضـاي سـازمان     اسـت   یک انعطاف مهم در بخش اتخاذ تدابیر مرزي عبارت

باشند که منابع قانونی ضمانت اجراهاي خود را به ضمانت اجراي مالکیت  ملزم نمیتجارت 
اتحادیه اروپا حمایت خود را نـه تنهـا   ) نامه تریپس موافقت 41ماده  5بند (فکري تغییر دهند 

دهد بلکه به کاالهایی که حـق اختـراع، حـق بـر ارقـام       به کاالهاي جعلی و تقلبی تسري می
ــاهی و ــ. ... گی ــیرا نق ــی  ض م ــز گســترش م ــد نی ــد  کنن ــاده (ده ــه  2م ــتورالعمل اتحادی دس

 1مـاده   1بنـد  (نامـه تـریپس    این گسترش حمایتی با حداقل معیارهاي موافقت) 2003/1383
در اتحادیه، مقامات گمرك به شرط آنکـه مشـکوك   . هماهنگ است) نامه تریپس موافقت

رج از اتحادیـه وارد شـده   به نقض حقوق مالکیت فکـري باشـند و کاالهـاي مـذکور از خـا     
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کنند اما به طور کلی قوانین اتحادیه بر تجارت غیر قـانونی درون اتحادیـه    باشند، مداخله می
   1.گردد اعمال نمی

گردد زیرا مقامـات گمـرك    به طور کلی، تقاضاي تعلیق، مستقیماً به گمرك تقدیم می
اي این کار  نحو موثر و منصفانهتوانند به  به دلیل حضور مستمر و مقتدرانه خود در مرزها می

  2نماینـد  را انجام دهند، البته در بسیاري از موارد نیز، دادگاهها به درخواسـت رسـیدگی مـی   

کننـده، ایـن تصـمیمات قابـل تجدیـدنظر در       اما به هر حـال صـرف نظـر از مقـام رسـیدگی     
کشـورها   در بعضـی ) قانون مدل گمرك جهـانی  1ماده . (هاي مدنی یا اداري هستند دادگاه
گردد مثالً در آمریکا از یک سو دفتر گمرك و حمایـت   هاي متمایزي اعمال می نیز سیستم

ها وعالئم تجاري ثبت شده و حقوق  مرزي مسئول توقیف کاالهاي مجعول ناقض داراي نام
قانون تجارت  337ماده (الملل  مالکیت ادبی و هنري است و از سویی کمیسیون تجارت بین

. ... لیـق کاالهـاي نـاقض همـه اشـکال حقـوق اختـراع، عالئـم ثبـت نشـده و          بـه تع ) آمریکا
  3.پردازد می

 استثنائات وارد بر قلمرو تدابیر مرزي  .3-1

مسئله واردات موازي داراي پیچیدگی : شوند طور موازي وارد می کاالهایی که به -الف
کننـدگان   ی مصـرف کاالها را فراهم آورده و به گمراه  4است و قادر است بازار خاکستري

اما در این میان، تمییز واردات موازي و ورود کاالهاي مجعول مهم است زیرا به . منجر شود
گیرد و به رسیدگی ماهوي نیازمند است، این تشخیص بـراي مـاموران    سهولت صورت نمی

. کننـد  گمرك دشوار خواهد بـود و لـذا بسـیاري از قـوانین، چنـین کاالهـایی را اسـتثنا مـی        
  )شوراي اروپا 2003/1383نامه  آیین 3ماده  -تریپس 51ماده  13ت پانوش(

اگـر مالکـان   : کننـد  کاالهایی که قراردادهاي مربوط به مالکیت فکري را نقض می -ب
بینی نماینـد   برداري، ضوابط و شروط خاصی را پیش فکري مطابق با قراردادهاي مجوز بهره

اي را رعایـت کنـد،    نداردهاي کیفـی ویـژه  به طور مثال مقرر کنند که مجـوز گیرنـده، اسـتا   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Schneider & Vrine (2006),p72-3. 
2. www.sakpatenti.org.ge.  
3.  www.millercheralier.com.  
4. Grey Market.  

http://www.sakpatenti.org.ge
http://www.millercheralier.com
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تشخیص آنکه کاالهاي وارداتی در نقض قرارداد مجوز بهره برداري بوده است با مـاموران  
هاي ناشـی ازآن نیـاز دارد    گمرك نیست زیرا که این امر به بررسی قرارداد و احراز واقعیت

و ) شوراي اروپـا  2003/1383نامه  آیین 3مانند ماده (گیرد  که این امر در دادگاه صورت می
دادرسان و وکالي زبردست با تکیه بر دانش حقوق قراردادها و تفسیر اراده طرفین به احراز 

  .ورزند و اثبات حقیقت مبادرت می
بعضی کاالهاي متجـاوز موجـود در بـار مسـافران در مقـادیر      : هاي مسافران محموله -ج

هـاي کوچـک    داشته باشند یا در محمولـه  توانند ماهیت تجاري اندکی هستند که اساساً نمی
شود و به عنوان یک  واصوالً واردات چنین کاالهایی با اغماض روبرو می 1گردند ارسال می

در اینجا دو مسئله وجود دارد، از )نامه تریپس موافقت 60ماده . (شود نقض حق پیگیري نمی
یک سو کار تشخیص چنین محموله هایی به افـزون گردیـدن مسـئولیت مـاموران گمـرك      

م که در چنـین مـواردي مقامـات صـالح مداخلـه      انجامد و از سوي دیگر اگر بر آن باشی می
اي بسیار کوچک است اما  شود زیرا هنگامی که محموله ننمایند، چالش بزرگتري مطرح می

از توان بالقوه براي یک تهدید عظیم و خطرناك برخـوردار باشـد چـه روي خواهـد داد؟،     
مدت کوتاهی در راحتی در ه اي در قالب یک سی دي فیلم باشد که ب تصور کنید، محموله

هایی متعدد تکثیر گردد، در این مواقع بدیهی است که ورود چنـین کـاالیی بسترسـاز     نسخه
بـه منصـه ظهـور     60دقیقـاً در درك مسـئله نخسـت، مـاده     .یک ویرانی گسترده خواهد بـود 

گردد اما درباره مسئله دوم بایـد گفـت،    رسد و اختیار استثناگزینی را براي اعضا قائل می می
هاي نوین با امکانات کم نظیر و خارق العاده خود، امکان تکثیر و تولید تعداد  ي فناوريدنیا
آورد اما تریپس از این نکتـه مهـم فـارغ بـوده      شماري از یک نمونه کوچک را فراهم می بی

  .             افکند است و به چنین قابلیت شگرفی نظر نمی
کنـد و بـا سـکوت     اي مسافران ارائـه نمـی  ه تریپس تعریفی از ماهیت تجاري یا محموله 

، در این زمینه، رویکرد اتحادیه اروپا 2نهد خود، تکلیف تعریف و تبیین را بر دوش اعضا می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. De Minimis Imports.  

توان در  تبین مصادیق، از قوانین اروپایی استفاده کرد و محموله شخصی را  شامل کلیه بارهایی دانسـت کـه    آید می به نظر می .2
کنـد و یـا کلیـه بارهـایی کـه روز بعـد بـه گمـرك          مسافر هنگام رسیدن در محدوده ي گمرکی به مقامات گمرك ارائـه مـی  

توان بـه کاالهـایی اشـاره داشـت کـه داراي مصـرف شخصـی یـا          یر تجاري میهمچنین درباره مفهوم ماهیت غ. خواهند رسید
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هـاي شخصـی مسـافران ماهیـت تجـاري نـدارد و        قابل مالحظه است و در جایی که محموله
بیر گمرکـی معـاف   اي دال بر تجاري بودن وجود ندارد از شمول اعمال تـدا  هیچ گونه نشانه

گیرد، مسئله الزام کشورها به پذیرش چنـین   شوند، آنچه که در اینجا مورد توجه قرار می می
پـس بـه   )2003/1383نامـه   آیین 3ماده  2بند . (شود معافیتی است که در تریپس مشاهده نمی
کاالهاي مجعول، ماهیت تجـاري نداشـته باشـند     -اوالً : طور کلی دو شرط مهم وجود دارد

  . در بار شخصی مسافران قرار گرفته باشند -ثانیاً 
گـردد،   همانطور که از رویکرد تـریپس دریافـت مـی   : کاالهاي صادراتی و ترانزیتی -د

زیرا که تـریپس بـه   ) 51ماده (گردد  اصوالً تدابیر مرزي در باره کاالهاي وارداتی اعمال می
تواننـد   روج از کشور را دارنـد، مـی  ها است اما بسیاري از کاالهایی که قصد خ دنبال حداقل

توان از همان ابتدا از خروج کاالهاي  رسد که می مجعول و تقلبی باشند از این رو به نظر می
تا مقامات سایر کشورها نیز در آینده با مهار دشوار چنین  1مجعول از کشور جلوگیري کرد
میـت اسـت کـه کشـورها     ویژه از این جهت داراي اهه این امر ب. محصوالتی روبرو نگردند
اي و جهانی در برابر یکدیگر تکالیفی را دارند و هر کشور به سهم  مطابق با معاهدات منطقه

از سوي دیگـر ایـن امکـان نیـز     .کند اي را ایفا می خود در رفاه و سعادت بشري نقش سازنده
بـه کشورصـادرکننده وارد شـود، لـذااین چـالش      سـبب  هـا   وجود دارد که ان کاالها متعاقبا ً

  .گردد که بعضی کشورها کاالهاي صادراتی را نیز مشمول تدابیر مرزي نمایند می
یکی از اقالم ورودي به کشور، کاالهاي ترانزیتی اسـت کـه مقصـد دیگـري را بـه جـز       

کنند، این کاالها به جهت ویژگی ترانزیتی بودن خـود   کشور واردکننده کنونی جستجو می
گردند و اتخاذ این تصمیم به دیدگاهها و منـافع سیاسـی و    توانند از قلمرو نظارتی خارج می

                                                                                                                             
نامه  آیین 45ماده  2بند ( هستند و به هنگام ارائه به گمرك هیچ گونه دلیلی بر تجاري بودن آنها در دسترس نیست  خانوادگی

باید با تفسیري مضیق رفتار کرد،  راستی گمرك چگونه خواهد توانست به این تمییز دست یازد ؟ه اما ب) اروپایی   1983/918
دارد کـه بایـد ارزش کاالهـا را بـدون مالیـات درکشـوري کـه         کمسیون اروپا در جهت راهنمایی مقامات گمرك اشـعار مـی  

در ایران تشخیص جنبه تجاري ) کمیسیون اروپا 2002مارس  7سند  13ماده .(گیرد ، مدنظر قرار داد ارزیابی مرزي صورت می
دن کاالهاي مسافران با گمرك است و این امر با توجه به عرف و مقررات کنوانسیون هاي بین المللـی تعیـین   و غیر تجاري بو

گیـرد   مـدنظر قـرار مـی   .... کنـد و تعـداد و نـوع کـاال و      گردد و لذا عواملی نظیر ارزش و وزن کاال به تنهایی کفایـت نمـی   می
  .) قانون  گمرك ایران 37تبصره ب ماده (

1. World Trade Organization(2006),p3.    
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اقتصادي کشورها وابستگی دارد، مثالً با توجه به موقعیت ترانزیتی پاکستان بـراي افغانسـتان   
که یک کشور محاط در خشکی است کشور اخیر طرفدار حق دسترسی آزاد بـه دریاهـا از   

رت اطـالق موافـق نیسـت و در    کشورهاي ترانزیـت اسـت و پاکسـتان بـا ایـن حـق بـه صـو        
هاي سازمان ملـل متحـد در ایـن زمینـه نیـز از مواضـع کشـورهاي ترانزیـت دفـاع           موافقتنامه
ستند که خود را درگیر اعمال این مقـررات نسـبت بـه    نکند، مقامات پاکستانی صالح ندا می

ا کشـور  یـ  .1هاي ترانزیت که به هرحال اقدامی بسیار هزینه بر و مشکل است نماینـد  محموله
هـاي گونـاگون از کشـورهاي مختلـف اسـت،       ایران، کشوري است کـه گـذرگاه محمولـه   

هـاي   توانـد بـه افـزایش مسـئولیت گمـرك و مترتـب شـدن هرینـه         اجراي تدابیر مـرزي مـی  
ژه در شرایط فعلی نظام حقـوقی ایـران کـه اعمـال      ویه مضاعف بینجامد، مشکالت این امر ب
  . شود است، چند برابر می داتی نیز با چالش روبروتدابیر مرزي درباره کاالهاي وار

  صاحبان حق و تدابیر مرزي .2

  2درخواست. 1-2
نخستین اختیاري که مالکان فکري را جهت تعقیب متجاوزان بـه حقـوق خـود امیـدوار     

 51سازد، امکان طـرح درخواسـت تعلیـق تـرخیص کاالهـاي مجعـول و تقلبـی در مـاده          می
نفـع بایـد    اما تنها ارائه یک درخواست صـرف کـافی نیسـت وذي   نامه تریپس است،  موافقت

به موجب قـانون محـل واردات، شـواهد اولیـه نقـض حـق وجـود        (بتواند دالیل موجه خود 
اي را کـه   ن معنا است که دالیلی به طور منطقی، نتیجهه آو این ب. را بیان نماید )3داشته باشد

لیکه هنوز دلیل مخالفی از سوي طـرف  متقاضی، مدعی وجود آن است، توجیه کند و درحا
از طرفـی در مسـیر دسـتیابی بـه     . 4دعوي ارائه نشده، ظاهراً نقض حقی به وقوع پیوسته باشـد 

یک اقناع، ضروري است که شرح مکتوب، مفصل و جـامعی از کاالهـا بـه مقامـات صـالح      
نامــه  آیــین 5مــاده  5و  1بنــد  -تــریپس 51مــاده ( ارائــه گردنــد) عمــدتاً مقامــات گمــرك(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .140ص ،)1386.... ( صادقی یارندي، صادقی و سري، طارم . 1

2. Application.  
3. Prima Facie.   
4. Gervais (2003), p 314.  
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تا به سهولت و سرعت به امـر تشـخیص کاالهـاي مجعـول نائـل گردنـد، لـذا        ) 2003/1383
تر شود به روند کار کمک خواهد کـرد، از سـوي دیگـر     هرچه شرح یادداشت فوق، جزئی
نفع بودن خود شامل گواهی حق اختراع یا هرگونـه مـدرك    متقاضی باید دالیلی دال بر ذي

تا با اطمینان نسبت به ) 2003/1383نامه اجرایی  آیین 2ماده  1بند ( 1ثبت دیگر را ارائه نماید
گـردد آن اسـت کـه آیـا مقامـات       پرسشی که در این هنگـام مطـرح مـی   . تعلیق اقدام گردد
آیـد   به نظر می تري را ارائه کند؟ توانند از متقاضی بخواهند که اطالعات مفصل گمرك می

آور باشـد و   گیر و هزینـه  حاصل شود یا بسیار وقتاگر دستیابی به آن اطالعات به دشواري 
حقیقتاً براي تشخیص و تمییز ضروري نباشد، باید این اقدام را مانعی در راه تجارت مشروع 

در این میان رویکرد اروپا قابل تامل است و ارائـه دو دسـته از اطالعـات از سـوي     . انگاشت
اطالعـات ضـروري، ایـن     -الـف  )2003/1383نامـه   آیـین  5ماده : (گردد متقاضی مطرح می

گروه شامل اطالعات دقیق و مفصلی است که بسته به نـوع کاالهـا بـا تفـاوت هـایی روبـرو       
  .شـود  گردد و همچنین دربرگیرنده اطالعات خاص دارنده حـق دربـاره نـوع جعـل مـی      می
ــا، مقصــد، چگــونگی حمــل، مشخصــات      -ب ــن گــروه شــامل به ــاري، ای اطالعــات اختی

توانـد در   آید ایـن تمییـز مـی    به نظر می.کاالها است. ....کننده و انباردار و واردکننده، صادر
تواند جزئیات بیشتري را از متقاضی طلـب   ارزیابی گمرك مفید باشد، از سویی گمرك می

  .تواند در عملکرد بهتر گمرك مثمر ثمر باشد نماید و این اختیارات می
م میزند، تعیین شده باشد، ایـن مـدت   چنانچه مدتی را که مقامات گمرکی دست به اقدا

را به مدعی اطالع خواهند داد، نکته اخیر حاکی از آن است که هـیچ گونـه الزامـی وجـود     
روز کـاري از   30در اتحادیـه اروپـا طـی   ) تـریپس  52مـاده  . (ندارد که این مدت معین شود

به )  2003/1383نامه  آیین 5ماده  7بند (شود  زمان دریافت تقاضانامه،گمرك وارد عمل می
گردند و نیاز  رسد به طور مثال در مواردي که با تعلیق یک محموله خاص مواجه می نظر می

گـردد امـا در صـورتی کـه اقـدامات       هاي بعدي نیست، مـدت تعیـین نمـی    به کنترل محموله
گمرکی در مـورد کاالهـایی کـه بـه تـدریج قصـد ورود دارنـد، باشـد، مـدتی را مشـخص           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گیـرد، ارائـه هرگونـه دلیلـی کـه دال بـر مالکیـت باشـد،          درباره حقوق مالکیت ادبـی و هنـري کـه اصـوالً ثبتـی صـورت نمـی        .1

 .اروپایی مراجعه نمود 2004/1891آیین نامه  2توان به  ماده  براي مطالعه بیشتر می. پذیرش است قابل
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  حـال آنچـه کـه اهمیـت دارد آن اسـت کـه مـدتی معقـول سـپري گـردد           نمایند، به هـر   می
  تـر  و این مفهوم نباید درمعرض تفسیر ناصواب کارمندان گمرکی قـرار گیـرد، لـذا مناسـب    

ــورد درخواســت     ــدتی در م ــا چــه م ــد ت ــا، اتخــاذ  آن اســت کــه گمــرك مشــخص نمای   ه
  تر از یکسـال باشـد  انـد کـه ایـن مـدت نبایـد بیشـ       بعضـی، پیشـنهاد نمـوده   . نمایـد  تصمیم می

مگر آنکه مدعی دوره کمتري را درخواست نماید یا مسـئله تنهـا بـه یـک محمولـه خـاص       
  نامـه تـریپس مـدتی     موافقـت ) قانون مـدل سـازمان گمـرك جهـانی     2ماده (شود  مربوط می

  دارد کـه   کنـد و تنهـا اشـعار مـی     که مقامـات گمرکـی بایـد اقـدام نماینـد را مشـخص نمـی       
ــا اعــالم     تنهــا در صــورت وجــود ــه اروپ ــا اتحادی ــه مــدعی اعــالم گــردد ام ــد ب   مــدت، بای
  کنــد اگرچــه ایــن  نمایــد و حــداکثر مــدت را نیــز یکســال مقــرر مــی  مــدت را الزامــی مــی

ــت      ــازنگري اس ــل ب ــدعی قاب ــت م ــا درخواس ــدت ب ــاده (م ــتورالعمل  8م    2003/1383دس
  ی، ایـن مقامـات   پس از ارائه اطالعـات ضـروري بـه مقامـات و بررسـی کـاف       )اتحادیه اروپا

  ایـن تصـمیم اعـم از قبـول یـا      . دنـ هستند که باید در ظرف زمانی معقولی اتخاذ تصمیم نمای
  باشـد امـا کتبـی بـودن یـک ضـرورت        ترجیحـاً کتبـی مـی    درخواسـت اسـت و   1عدم قبـول 

ــر اســاس شــواهد      ــر قطعیــت نیســتند و تنهــا ب ــدابیرمرزي مبنــی ب ــرا کــه ت   مطلــق نیســت زی
یم مقامات صـالحه، ظـرف مـدت معقـولی بـه متقاضـی اطـالع داده        تصم 2.باشند ظاهري می

  روز اسـت امـا در شـرایطی کـه      30شود، ایـن مـدت از دیـدگاه قـوانین اتحادیـه اروپـا،        می
کند و یا به اندازه کافی اطالعات در مورد نقض حق وجـود داشـته باشـد،     فوریت اقتضا می

روز بـه   30ر کمـی و یـا حتـی کمتـر از     شـود و در فاصـله بسـیا    تقاضانامه سریعاً پذیرفته مـی 
 به هر حال در صورت رد، دالیل باید به طور روشنی بیان شـود . شود حق اطالع داده می ذي

  .)قانون گمرك جهانی 4ماده (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تواننـد از   و لـذا مقامـات گمـرك مـی    ) قانون مدل گمرك جهانی 3 ماده(ها نباید به دلیل نداشتن جزئیات رد گردند  تقاضانامه .1

تواند به متقاضیانی که در  این رویکرد می) 2003/1383نامه  آیین 5ماده  8بند (متقاضی بخواهند که تقاضانامه را تکمیل نماید 
  .رسان باشد و مقامات را به صرف طرح درخواست، مسئول نماید ابتدا دالیل مکفی ندارند، یاري

 
2. Gervais (2003), p 315.  
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  1اخذ تامین یا تضمین معادل. 2
دهد که از مدعی، تامین یـا   نامه تریپس به مقامات صالح اجازه می موافقت 53ماده  1بند 
معادل طلب نمایند، این تامین یـا تضـمین بـراي حمایـت از مـدعی علیـه و مقامـات        تضمین 

مفهوم این مقرره آن است که مقام صالح حق دارد که ایـن تـامین یـا    . گردد صالح مقرر می
اما همیشه این امکان وجود دارد کـه مـدعی قصـد داشـته باشـد بـا       .تضمین را الزامی گرداند

ق ترخیص، به سوء اسـتفاده مبـادرت ورزد لـذا بـا ظهـور      طرح درخواست خود مبنی بر تعلی
گردد، به هـر حـال، آنچـه     شک و تردید، دستور به ارائه تامین یا تضمین معادل ضروري می

باشد آن است که سپردن تامین یا تضمین معادل، اختیاري و در مـواردي اسـت    که مسلم می
خذ تامین یا تضمین نباید مـانعی  ا. که اطمینانی درباره ارتکاب تجاوز حاصل نگردیده است

را در راه اعمال وظایف گمـرك فـراهم نمایـد، از ایـن رو ایـن تضـمینات بایـد در فضـایی         
... هـاي بـانکی، اعتبـارات اسـنادي و      نامه منعطف و منصفانه اجرا شوند به طور مثال ضمانت

قـانون مـدل    5 مـاده (پذیرفته شود تا بتوانند در آتیه امکان پوشش خسارات را ایجـاد کننـد   
پیش رود و ایـن همـان    2ممکن است حتی این انعطاف تا پذیرش مسئولیت) گمرك جهانی

اي است که در اتحادیه اروپا قابل مالحظه است و مراد از آن، این است که در صورت  نکته
عدم اثبات تجاوز به حق یا قطع عملیات گمرك به دلیل عمل دارنده حق، وي مکلف است 

نامــه  آیــین 1مــاده  1بنــد . (را بپــردازد... هــاي نگهــداري و کنتــرل گمــرك و  تمــام هزینــه
در مواردي نیز که مدعی علیهی در بین نیسـت یعنـی در جـایی کـه مقامـات      ). 2003/1383

اند، معموالً تضـمین،   گمرك در جستجوي کاالهاي ناقض حق هستند اما هنوز آنها را نیافته
 53ضروري نیست اما با این وجود نیز اخـذ تضـمین دور از دسـترس نیسـت زیـرا کـه مـاده        

، مالک، واردکننده یـا گیرنـده   53ماده  2مطابق بند  .آورد میتریپس چنین امکانی را فراهم 
اي وارد نمایند،  حق لطمه تواند با تقدیم تضمین بدون آنکه به حقوق ذي چنین کاالهایی می

در صـورتی کـه دارنـده حـق از پیگیـري دعـوي، ظـرف مـدت         . کاالها را ترخیص نماینـد 
  . شد معقولی امتناع ورزد، تامین سپرده شده، آزاد خواهد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Security or Equivalent Assurance.  
2. Acceptance of Liability.     
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  پس از تعلیق . 3-2
از تعلیق ترخیص مطلع گردند تا بتوانند جریان دعـوي را   1واردکننده و مدعی باید فوراً 

 5و  2،1یکسان است و این امر با توجـه بـه بنـدهاي    2لفظ فوراً با بدون تاخیر . تعقیب نمایند
 4وز کارير 10از طرفی ممکن است حداکثر ظرف مدت  3.گردد تریپس تفسیر می 41ماده 

پس از دادن اطالع درباره تعلیق، کاالها ترخیص شوند مگر آنکه مقامـات گمـرك    4کاري
جز مدعی علیه به تعقیـب قضـایی یـا معـادل آن     ه هاي دیگر ب مطلع شوند که مدعی یا طرف

مبادرت ورزیده یا مقام صالح به عنوان اقدام تامینی تعلیق ) شود که منجر به راي ماهوي می(
حـق موظـف اسـت بـراي      به هرحال تعلیق بـراي همیشـه نیسـت و ذي   . استرا افزایش داده 

احقاق حق خود اقامه دعوي نماید و یا آنکه مدت تعلیق افزایش یابد، در غیر این صـورت،  
توانند به مـدعی دسـتور دهنـد     از طرف دیگر، مقامات صالح می .گیرد ترخیص صورت می

اي کـه بـه آنهـا     را از بابت لطمه 5رامت مناسبیالیه و مالک کاالها غ کننده، منتقل که به وارد
خاطر ضبط نادرست کاال یا ضبط کاال به جهت عدم اقامه دعوي در مدت مقـرر در مـاده    هب

شـود کـه غرامـت متناسـب      در اینجا ایـن پرسـش مطـرح مـی     .به آنها وارد شده، بپردازد 55
بـه نظـر   . آیـد  ان مـی سـخن بـه میـ    6نامه تریپس از غرامت کافی موافقت 44چیست؟ در ماده 

هـاي دادرسـی یـا     آید غرامت کافی نیـاز بـه بررسـی مـورد بـه مـورد نـدارد و بـه هزینـه          می
کند امـا غرامـت مناسـب بـا      کند اما این موارد را استثناء نیز نمی الوکاله وکیل اشاره نمی حق

 تریپس ایـن موضـوع   41هاي ماده  بررسی موردي تحقق خواهد یافت، لذا با توجه به مالك
   8.بستگی دارد 7به قوانین ملی کشورها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Promptly.  
2. Without Undue Delay.   
3. Gervais (2003), p318.    

نامه تـریپس امکـان بررسـی مجـدد را      موافقت 55ماده . روز مذکور افزایش یابد 10در موارد مقتضی این امکان وجود دارد که  .4
  .این مقرره در پی آن است که عدالت را در میان طرفین فراهم نماید. کند مقرر می

5. Appropriate Compensation.  
6. Adequate Compensation.      

هاي صنعتی و  نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح آیین 181ماده(ها شامل ضررهاي وارده است  ایران این خسارت درحقوق .7
. یابـد  النفع نیز توسعه مـی  اي  دارد و حتی به عدم رسد که جبران خسارت قلمرو گستره و به نظر می) 86و عالئم تجاري مصوب 

النفـع مسـلم نیـز     هاي دادرسی یا حق الوکاله، تلـف کـاال و حتـی عـدم     ی از هزینهاز این رو غرامت باید به جبران ضررهایی ناش
 .بپردازد

8. Gervais(2006),p56.    
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شود بـراي تحقـق عـدالت ضـروري      مطرح می یعالوه بر موارد فوق، هنگامی که ادعای
یکـی   است که حقوقی براي اثبات ادعاي متقاضی تعلیق و یا واردکننده درنظر گرفته شـود، 
دعاهایش از این حقوق آن است که مدعی از فرصت کافی برخوردار باشد که براي اثبات ا

همین حق براي واردکننده نیز وجود دارد اما در مـورد مالـک یـا    . 1به بررسی کاالها بپردازد
شـود امـا    حـق یـا واردکننـده انجـام مـی      این بازرسی توسـط ذي . گردد منتقل الیه اعمال نمی

مواردي نیز رخ خواهد داد کـه در آنهـا بـه دلیـل فنـی بـودن مسـئله، کارشـناس وارد عمـل          
آید اما قانون مـدل گمـرك    نامه تریپس تنها از بررسی سخن به میان می موافقت در. شود می

قـانون مـدل    8مـاده  . (دهـد  جهانی این بررسی را بـه تهیـه نمونـه و آزمـایش آن توسـعه مـی      
رسد که به اختیار  پس از صدور راي در ماهیت، حق جدیدي به ظهور می). گمرك جهانی

تواننـد، نـام و نشـانی فرسـتنده،      ، مقامـات صـالح مـی   گردد که مطابق آن کشورها وابسته می
، 2حـق اطـالع دهنـد    واردکننده و گیرنده و همین طور مقدار کـاالي مـورد بحـث را بـه ذي    

گردد و آن امري است کـه اساسـاً چرایـی اتخـاذ      وراي حق مزبور، واقعیت ژرفی نمایان می
ي، چهـره سـازمان یافتـه و    کند، امروزه جعل و سرقت اموال فکـر  تدابیر مرزي را ترسیم می

تواند آثار جبران ناپذیر و عمیقـی   اي دارد و همانطور که در گذشته نیز اشاره شد می پیچیده
هـاي واردکننـده و متجـاوزان     حـق از شـاخه   را به منصـه ظهـور رسـاند لـذا مطلـع شـدن ذي      

انون مـدل  قـ  8ماده  2بند . (تواند، صاحب حق را براي اقدامات قانونی بعدي آماده نماید می
  )گمرك جهانی

  3اقدامات مبتکرانه گمرك .3
بعضــی از اوقــات، مقامــات صــالح کشــورها از ایــن حــق برخــوردار هســتند کــه بنــا بــه  
صالحدید، ترخیص کاالها را به حالت تعلیق در آورند، نکته قابـل مالحظـه، آن اسـت کـه     

ه چهـارچوب اقـدام   گردد ک بینی می این مقرره چهره اجباري ندارد و تنها از آن جهت پیش
معمـوالً  (مقامـات صـالح    -1:مقامات صالحه را تعیین نماید و شروط آن به این شرح اسـت  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Right of inspection.  
2. Right of  information.  
3. Ex officio actions.  
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باید از این حـق برخـوردار باشـند کـه هـر زمـان از دارنـده حـق مالکیـت فکـري           ) گمرك
واردکننـده   -2.کند اطالعاتی را مطالبه نمایند که به آنان در اعمال این اختیارات کمک می

در صـورتی کـه وارد کننـده بـه تعلیـق معتـرض باشـد،         -3.باید فوراً مطلـع شـوند   حق و ذي
. حق یا طرف دیگر به غیر از مدعی، باید در مدت ده روز کـاري گـام بعـدي را بـردارد     ذي

باید امکان اقدامات جبرانی علیه مقامات عمـومی و مـامورانی کـه بـا حسـن نیـت اقـدام         -4
  .اند وجود داشته باشد نکرده
ور کلی، تکلیف اساسی براي حمایت از حقوق مالکیت فکـري بـر عهـده صـاحبان     به ط

باشد که هر کـس بایـد بـه حراسـت از حقـوق و       حق نهاده شده است چه این امر بدیهی می
اموال خود بپردازد، براستی اگر خود مالکان فکري نسـبت بـه نقـض حقـوق خـود واکـنش       

تجاوز مدعی باشـند؟ امـا از سـوي دیگـر منـافع       نداشته باشند، چرا باید سایرین در برابر این
کند که مقامات گمرك فعاالنـه در عرصـه مبـارزه بـا کاالهـاي مجعـول        عمومی ایجاب می

جلـوگیري  . ... وارد شوند و از ورود کاالهاي تقلبی مانند داروها یا مواد خـوراکی تقلبـی و  
ی گردد،از این رو مالحظات الملل نماید اما در سوي دیگر این دخالت نباید مانع تجارت بین

اي منطقی میان دخالت مبتکرانه گمرك به  گردند که موازنه گوناگون به این نتیجه منجر می
المللی بـه   جهت رعایت منافع عمومی و عدم دخالت گمرك در راستاي ترویج تجارت بین

بــراي وصــول بــه موازنــه، ایــن امرحیــاتی اســت کــه دخالــت گمــرك . منصــه ظهــور رســد
آمیز باشد زیرا که مسئولیت مقـدماتی بـراي حراسـت از حقـوق مالکیـت فکـري بـا         احتیاط

تواند تنها در هنگامی باشـد کـه کـامالً اشـکار      صاحبان حق است از این رو این اقدامات می
هـاي   تواند با دیـدگاه  تحلیل رویکرد احتیاطی گمرك می. 1اي ناقض است است که محموله

گذارتر گردد به طور مثال اگر کشوري سیاسـت تقویـت و   ملی کشورها همراه شود تا تاثیر 
توانـد بـدون دریافـت درخواسـتی از جانـب       نماید، مـی  ترویج صنایع کوچک را تعقیب می

صاحب این صنایع به توقیف کاالهاي ناقض حقـوق مالکیـت فکـري بپـردازد یـا بـه جهـت        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نماینـد کـه    شوند با انجام بررسی و استعالم، کشف می در اتحادیه اروپا هنگامیکه مقامات گمرك مشکوك به یک نقض حق می .1

دهند تا نسـبت   نمایند و به ذي حق اطالع می روزه می 3موضوع مشمول حقوق مالکیت فکري است و سپس اقدام به یک توقیف 
  )اروپایی 2004/1891یین نامه آی 4ماده .(به تنظیم تقاضانامه اقدام کنند
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ان حـق بـه دلیـل    کننده با متجاوزانی مبارزه نماید که خود صـاحب  حراست از حقوق مصرف
 1کننـد  عدم آگاهی از حقوق خود یا عدم صرفه در طرح دعوي از پیگیـري خـودداري مـی   

اقدام مبتکرانه گمـرك، نکتـه کلیـدي اسـت کـه      ). ویژه در خوراکی ها و مواد بهداشتی هب(
هـاي اولیـه نقـض حـق      تر نماید و در هنگامیکه نشانه تواند تاثیر اقدامات گمرك را فزون می

مـاده  . (شود، ترخیص را به حالت تعلیق درآورد ري توسط گمرك شناسایی میمالکیت فک
تر آن است که به طـور مقتضـی مشـاهده شـود کـه حقـوق مالکیـت         معیار دقیق) تریپس 58

  .)قانون مدل گمرك جهانی 9ماده (فکري نقض شده یا ممکن است در آینده نقض شود 

  سرانجام کاالهاي مجعول و سرقتی  .4
هـاي متفـاوتی شـامل     تشخیص موارد تجاوز به حقوق مالکیـت فکري،گزینـه  اما پس از 

در معـرض  . .. انهدام، خارج کردن کـاال هـا از مسـیر تجـاري، بـه مصـرف رسـاندن آنهـا و        
توانـد دسـتوراتی را بـراي معـدوم نمـودن یـا        مقامـات صـالح مـی   . شود انتخاب قرار داده می

تریپس به طور ویژه به کاالهـاي   59ماده  .مصرف کاالهایی مجعول و مسروقه، صادر نمایند
کند و جز در موارد استثنائی، صدور مجـدد آنهـا را بـه      داراي عالئم تجاري تقلبی اشاره می

گـردد کـه از ورود چنـین     داند، به هر حال با این شیوه، تـالش مـی   همین صورت مجاز نمی
معقول تغییري است کـه   استاندارد. کاالهاي مجعولی به قلمرو تجارت ممانعت به عمل آید

جهت متمایز ساختن محصوالت از آنهایی که قانوناً در جریان تجارت قرار گرفته اند کافی 
 3"وضعیت تغییـر نیافتـه  "از اصطالح  59ماده . 2باشد براي مثال حذف عالمت تجاري جعلی

منـع  نامـه تـریپس    در ماده اخیر موافقـت . برد بهره می 4"صرف محو "از اصطالح  46و ماده 
منـع محـدود صـادرات     59ترخیص کاالهاي متجاوز براي ورود به کانال تجاري و در ماده 

گردد، به عبارت دیگر مطابق با ماده  مجدد کاالهاي متجاوز در حالت تغییر نیافته تشریح می
هاي تجاري،  ، صرف محو عالمت تجاري مجعول براي کسب اجازه ورود کاال به کانال46

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. www.managingip.com(2009).  

 .29، ص )1385(شیخی، . 2
3. Unaltered State.  
4. Simple Removal.  

http://www.managingip.com(2009)
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با انجام تغییـرات یعنـی محـو عالمـت مجعـول، امکـان        59مطابق با ماده  کند اما کفایت نمی
توانـد تغییـر کـافی را بـراي توجیـه       آیا رفع یک عالمت تجاري مـی .گردد صادرات مهیا می

آیـد   هاي تجاري نباشد؟ به نظر مـی  کننده ورود کاال به مسیر صادرات فراهم نماید اما توجیه
باشد آن است که هـر   رد اما آنچه که حائز اهمیت میتعارض ظاهري میان دو ماده وجود دا

دو ماده ورود بـه مسـیرهاي تجـاري و هـم صـادرات مجـدد در شـرایط اسـتثنائی را اجـازه          
هـاي   ضروري است که شرایط استثنائی حقیقتاً استثنائی باشد تـا گریـزي از مقـرره    .دهند می

پـی تبیـین ورود بـه مسـیر تجـاري      در  46از طرفی ماده  .نامه تریپس را فراهم نیاورد موافقت
بـه   59در حالیکـه مـاده   .باشـد  کشوري که از ابتدا قرار بوده که کاال به آنجا وارد شود، مـی 

تواند به کشوري باشد که بـه حقـوق دارنـده     پردازد که این صادرات می صادرات مجدد می
دگان تـریپس  کننـ  لذا این ماده حاکی از انعطافی است که تـدوین  .آن ضرري را وارد نسازد

دهـد امـا در ایـن     تریپس درباره مصرف کاالهاي مجعـول توضـیحی نمـی   . اند در نظر داشته
عرضه یـا انتقـال کـاال    (مورد باید خاطر نشان ساخت که این مصرف خارج از مسیر تجاري 

تا خطر تجـاوز آتـی بـه    ) مثل مصارف خیریه(گیرد  صورت می 1)به قصد کسب سود نباشد 
تواند به ارائـه   حق نیز می حق آسیبی نرسد، در مورد اخیر ذي ویی به ذيحداقل برسد و از س

، به هر حـال مصـرف نبایـد    )قانون مدل گمرك جهانی 11ماده (راهکار مناسب اقدام نماید 
اي باشد که به نقض غرض در مبارزه با جعل و سرقت منجر گردد و حقوق مالکـان   به گونه

هایی از محصـول   آید که تهیه نمونه ین به نظر میهمچن. فکري را دستخوش تعدي قرار دهد
  .متجاوز براي امکان طرح دعاوي در آینده، عقالیی باشد

  تدابیر مرزي در ایران  .5
تواننـد از دو طریـق    صاحبان حقوق مالکیت صنعتی مطـابق قـوانین مالکیـت فکـري مـی     

  :تقاضاي اعمال تدابیر مرزي را مطرح نمایند
نامـه   آیـین  182مـاده  . (و توقیـف پـیش از اقامـه دعـوي     بـرداري  تقاضاي صـورت ) الف

مالک یـا قـائم   ) 86هاي صنعتی و عالئم تجاري مصوب  اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. www.dfat.gov.au(2009).  

http://www.dfat.gov.au(2009)
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تـرین دادگـاه عمـومی محلـی کـه       تواند به موجب امـر نزدیـک   مقام وي بر حسب مورد می
به ادعاي او با حـق   کاالهاي مورد ادعا در آن محل است صورت مشروحی از کاالهایی که

حاصل از اختراع یا طرح صنعتی یا عالمت تجاري او مخالف است بردارد، در واقع هنگامی 
برداري به وسیله مامورین گمـرك بـه عمـل     که کاالها هنوز در گمرك باشند، این صورت

برداري، نخستین گامی است که قانونگذار ایرانی در برابر صاحبان حق  صورت. خواهد آمد
امـا توقیـف کاالهـاي مزبـور وقتـی      . ین وسیله در مبارزه با متجاوزان توفیق یابنده اه تا بنهاد

رو صـاحبان حـق بایسـتی در     از ایـن . ممکن است که امر دادگاه تصریح به آن داشـته باشـد  
 1.دادخواست خود تقاضاي توقیف را نیز مطرح نمایند

د بـه جهـت رعایـت حقـوق     از سوي دیگر این توقیف فاقد مدت نیست و لذا مالک بایـ 
واردکننده و صاحبان کاالهاي وارداتی، ظرف سی روز اقدام به طرح دعوي نمایـد چـه در   

نامـه اجرایـی قـانون     آیـین  184ماده . (گردد غیر این صورت توقیف با خطر بطالن روبرو می
 ...)ثبت اختراعات

عـدم ورود در  تقاضاي صدور قرار تامین دلیل، دستور توقیف و دسـتور موقـت بـه     )ب
معتـرض  . ...) نامه اجرایی قـانون ثبـت اختراعـات    آیین 183ماده . (دعاوي حقوقی و کیفري

تواند در هر مرحله از مراحل دادرسی از مراجـع قضـایی اعـم از دادگـاه یـا دادسـرا کـه         می
پرونده در آن مطرح است درخواست صدور قرار تامین دلیل و دستور توقیـف محصـوالت   

و عـدم سـاخت و   (ایی و تقاضـاي صـدور دسـتور موقـت بـه عـدم ورود       ناقض حقوق ادعـ 
توانند قبل از صدور قرارهاي مزبور،  مراجع ذي صالح می. این محصوالت را بنماید) فروش

د، اجـراي ایـن قرارهـا در صـورتی کـه کاالهـا در گمـرك باشـند بـا          نتضمین کافی بخواه
باشـد آن اسـت کـه ارائـه تضـمین       مامورین گمرکی است، آنچه در این میان قابل تامل مـی 

آوري داشته باشد یا قبـول درخواسـت منـوط بـه قیـدي گـردد چـه در غیـر ایـن           چهره الزام
تواند بـه حقـوق    صورت، پذیرش بدون قید و شرط تقاضا همراه با عدم دریافت تضمین می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مانندگوهینامـه ثبـت   (مـدرك دال بـر حـق مالکیـت      ارائـه  -1: دانـد  براي اطمینان از صدور دستور توقیف دو امر را ضـروري مـی   .1

 )تا عنداالقتضاء از محل مزبور کلیه خسارت وارد به طرف جبران گردد(دادن تضمین کافی -2 )اختراع
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گمرکی  شود که تدابیر ین ترتیب مالحظه میه اب. واردکننده یا مالکان کاال ضرر وارد نماید
شـود و ابتکـار عمـل بـا      حق از مراجع قضایی اعمال مـی  در هر دو حالت فوق با تقاضاي ذي

گمرك ایران . نماید صاحبان حق خواهد بود و از این رو گمرك نقش مستقیمی را ایفا نمی
قـانون   40مـاده  12کند ودر بنـد   مطابق با قوانین کنونی، از ورود کاالي ممنوعه ممانعت می

آنها یا روي لفاف آنها نشـانی   کاالهایی که روي خود: ((گردد ایران مقرر می امور گمرکی
کننده  اغفال خریدار و مصرف یا نام بنگاه یا عالمت یا مشخصات دیگري باشد که موجبات

اجناس نامبرده فراهم کند،  را نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی
ایـن بنـد تنهـا    )) شود می الورود به کشور محسوب منوعکاالهاي موصوف، جزو کاالهاي م

آیـد   اي است که در قوانین امورگمرکی با بحث ما در ارتبـاط اسـت کـه بـه نظـر مـی       مقرره
کنندگان پیش بینی گردیده تـا حمایـت از حقـوق مالکیـت      اساساً جهت حمایت از مصرف

الورود بودن، ضمانت  عباشد و ممنو فکري، از سویی دیگر معیار اغفال خریدار مشخص نمی
با توجه به مقررات فعلی، اگرگمرك ایـران  . اجراي موثر در مسیر مبارزه با متجاوزان نیست

جلـوگیري کنـد، در صـورتی کـه     ) با وصف ماده فوق(از ورود کاالهاي با عالمت مجعول 
یـل  این کاالها قابل فروش نباشد باید معدوم گردد یا به موسسات خیریه به طور رایگان تحو

هـاي مصـرف کاالهـاي مجعـول، فـروش آنهـا        رسد اگر یکی از گزینه به نظر می. داده شود
باشد با طبع خروج کاالها از مسیر تجاري سازگار نیست مگر آنکه بر آن باشیم تغییراتی بـر  

مـاده   2بنـد  (نامـه اجرایـی قـانون گمـرك      مطـابق آیـین  . روي کاالهاي مذکور انجـام شـود  
قــانون امــور گمرکــی  40مــاده  11و  9االهــایی کــه ماننــد بنــد دربــاره ک) 51مصــوب 268
شـوند، گمـرك مکلـف     الورود هستند و با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار می ممنوع

ماه این کاالها را از کشـور خـارج    سه است از ترخیص جلوگیري کند و مالک باید ظرف 
د براي احقاق حق بـه دادگـاه   گردد و مالک بای نماید و در غیر این صورت کاالها ضبط می

الیحه امور گمرکی نیز بر تکلیف گمرك دربـاره تعلیـق تـرخیص     295ماده . مراجعه نماید
مـاه اقـدام بـه     سـه نماید و صاحب کاال باید حداکثر ظرف  کاالهاي ممنوع الورود تاکید می

ورود موقت یا ترانزیت خارجی یا مرجوع کردن نماید و در غیر این صورت کاالهـا ضـبط   
، )بـرخالف قـوانین مالکیـت فکـري    (به این ترتیب مطابق با حقوق گمرکی ایران . گردد می
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مداخله مستقیم گمرك پیش بینی شده است اما نکته مهم در این است کـه آیـا ایـن تـدابیر     
حمایت از حقوق مالکیت فکري است ؟ همانطور که در باال نیز اشاره شـد،  مرزي درجهت 
قانون امـور گمرکـی، ایـن مداخلـه بیشـتر در جهـت حمایـت از حقـوق          40به تصریح ماده 

از . تا حقـوق مالکیـت فکـري   ) کننده موجبات اغفال خریدار و مصرف(کننده است  مصرف
فکـري را داشـته باشـد تنهـا در دسـته       سوي دیگر اگر هم قابلیت اعمال در حقوق مالکیـت  
. شـود  شـود، اجـرا مـی    کنندگان می کوچکی مانند عالئم تجاري که سبب گمراهی مصرف

سرانجام باید بیان داشت که همه موضوعات حقوق مالکیت فکري مورد توجه قرار نگرفتـه  
لـی  است چه مثالً به دلیل عدم عضویت ایران در کنوانسیون بـرن و عـدم تصـویب قـوانین م    

هاي ادبی و هنري، عمالً کاالهاي متجـاوز بـه    مرتبط با اجراي تدابیرمرزي در حوزه مالکیت
همچنـین  . حقوق مالکیت ادبی و هنري از قلمـرو ضـمانت اجـراي گمرکـی خـارج هسـتند      

در حمایـت از حقـوق مالکیـت    (رغم عضویت ایران در کنوانسیون پـاریس یـا مادریـد     علی
المللـی بپردازنـد، در    داخلی که بـه بـومی سـازي مقـررات بـین     به دلیل فقدان قانون ) صنعتی

رو تـا هنگـام تصـویب     از این.گردد المللی خودداري می هاي بین عمل، از اجراي کنوانسیون
هـاي نـاظر بـر گمـرك را      که تبعیت از مقـررات کنوانسـیون  ) 61ماده (الیحه امور گمرکی 

اي از  حقـوق مالکیـت فکـري در هالـه    داند، اجراي تدابیر گمرکی در حمایت از  الزامی می
تواند این شائبه را مطرح سـازد کـه    از سوي دیگر کلی بودن مقرره اخیر می. ابهام قرار دارد

نامـه   هاي فکري با محوریت مقررات موافقت اجراي تدابیر مرزي درباره حمایت از مالکیت
) وجزئـی (تریپس محل تامل است، چـه بـا توجـه بـه مالحظـات فـوق و مقـررات تفصـیلی         

در قوانین مالکیت فکـري ایـران، نقـش    . باشد تریپس، نیاز مبرم به تصویب قوانین مرتبط می
هـاي فکـري تعریـف نشـده و مطـابق بـا نظـام فعلـی،          مستقیم گمرك در حمایت از مالکیت

مداخله گمرك به دستور مراجع قضایی وابسته است و البته ایـن بـه مـوازات آن اسـت کـه      
کننـده   ، نقش مستقیم گمـرك در جهـت حمایـت از حقـوق مصـرف     مطابق قوانین گمرکی

لحاظ شده است، عالوه بر این مطابق با قوانین مالکیت فکري، در صورتی کـه تقاضـایی از   
سوي صاحبان حق مطرح نباشد و مصـالحی بـراي دخالـت مقامـات عمـومی مطـرح باشـد،        

 1تبصـره  (ی را صادر نماید تواند راساً دستور توقیف کاالهاي داراي عالمت تقلب دادسرا می
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مقـرره اخیـر تنهـا بـه عالئـم تجـاري       . ..) نامه اجرایی قـانون ثبـت اختراعـات    آیین 183ماده 
محدود شده و درباره سایر موضوعات حقوق مالکیت فکري ساکت است و از طرفی بیشتر 

  .کننده است تا حقوق مالکیت فکري در پی حمایت از حقوق مصرف
بینی نقش مقتدرانه و پیشدسـتانه   نگري در نظام فعلی به جهت پیشرسد که باز به نظر می

مقامات صالح از جمله گمرك براي جلوگیري از ورود کاالهاي متجاوز ضروري است چه 
در مسیر دستیابی به توسعه اقتصادي و اجتماعی، حمایت از صاحبان صنایع کوچـک و نوپـا   

ویب قوانین جدید منطبق بـر الگوهـاي   به دلیل تص(و مالکان فکري نااگاه از حقوق خویش 
هاي  و سرانجام تسریع در مبارزه علیه ناقضان مالکیت) جهانی و مشتمل بر اصالحات اساسی
نباید از این نکته فارغ بـود کـه هـدف مـا در اینجـا      . باشد فکري، حیاتی و داراي اهمیت می

ن وسیله گمرك اجراي تدابیر مرزي در جهت حمایت از حقوق مالکیت فکري است تا بدی
بتواند در راستاي حمایت از مالکـان فکـري و سـرانجام توسـعه اقتصـادي و اجتمـاعی گـام        

  .بردارد

   بندي و مالحظات جمع
نهنـد و هـر روز بـیش از     اموال فکري با سرعتی شگرف پا به عرصه حیات اجتماعی مـی 

ایـن امـوال، قلمـرو    نمایند، اما به موازات ظهور و تاثیر  پیش، مسیرهاي تجارت را تسخیر می
سرعت و سود سرشـار از جعـل و تقلـب    . دبای حقوق مالکیت فکري نیز توسعه می تجاوز به

در اموال فکري سبب گردیده است که تجارت جهانی دچار تغییر مسـیر شـود و جـاعالن و    
سارقان اموال فکري برآن باشند که با گسـترش تجـارت خـود، همـه مرزهـا را درنوردنـد و       

گیـرد و   از همین نقطه است که نبردي اساسـی شـکل مـی   . د را تصاحب کنندبازارهاي جدی
گـردد زیـرا اگـر بتـوان از ابتـدا ریشـه ایـن         خط مقدم این مبارزه در مرزهاي ملی ترسیم می
هاي مادي و معنوي، قدم در مسیر نهاد و  تجاوز را خشکاند دیگر الزم نیست با صرف هزینه

ر هسـتند در نخسـتین مرحلـه از ورود یـا خـروج      گمرك کشورها قاد. متحمل خسارات شد
توانند با عزمـی راسـخ    کاالهاي مجعول ممانعت به عمل آورند و این کشورها هستند که می

. با تصویب قوانین مناسب، اختیارات کافی و موثري را براي گمرك کشور به ارمغان آورند



 110 پژوهشنامه بازرگانی

نامه تریپس، گام حیاتی بـود کـه    فقتاند اما موا المللی از دیرباز به این مهم پرداخته اسناد بین
کشـور ایـران کـه در    . آوري بخشـید  با مقررات حداقلی خود، به تـدابیر مـرزي چهـره الـزام    

آستانه عضویت در سازمان تجارت جهانی است باید خود را با معیارهاي جهانی آن سازمان 
بینـی   پـیش  .هماهنگ نماید اما اکنون تا وصول به مقـررات جهـانی راه طـوالنی بـاقی اسـت     

توانـد بـه پاسداشـت حقـوق مالکیـت       نقشی محدود براي گمرك در قـوانین گمرکـی نمـی   
فکري بپردازد، از این رو تنها دلخوش نمودن به قـوانین گمرکـی بـراي حمایـت از مالکـان      
فکري قابل تامل است، به هر حال براي همـاهنگی بـا معیارهـاي جهـانی الزم اسـت کـه بـا        

ه تـریپس و قـانون مـدل گمـرك جهـانی، مسـیر توسـعه را همـوار         نام الگوسازي از موافقت
توان با تدوین استثنائات وارد بر قلمرو تـدابیر مـرزي کـه در تعیـین      نماییم، در این میان، می

چارچوب اجرایی تدابیر مفید است و پیش بینی اختیارات جدید براي مقامات گمرکـی، در  
البته ایـن مهـم هنگـامی عملـی     . ام برداریمجهت مبارزه با تجاوز به حقوق مالکیت فکري گ

دانش فنی خود به گونه موثري در خدمت دفـاع   يگردد که ماموران گمرك نیز با ارتقا می
تـوان،   سرانجام آنکه با تقویت و گسترش قانونی تدابیر مـرزي مـی  . از حق و عدالت درآیند

سـرانجام  . قرار داد حقوق مالکیت فکري را حمایت نمود و آن را در جریان توسعه همگانی
انکه، نباید فراموش کرد که غایت نگرش ما به تدابیر مرزي، تنها در قالب روشی اسـت کـه   

در خاتمـه بـه اختصـار،    .به حمایت موثر و نیرومنـد از حقـوق مالکیـت فکـري منجـر گـردد      
  : شود راهکارهاي پیشنهادي براي تدوین یا اصالحات قوانین ارائه می

هاي اخیر به عضویت معاهدات جهانی بسیاري در جهت  یژه در سالایران تا کنون و به و
حمایت از انواع حقوق مالکیت فکري درآمده است اما بازتاب داخلی آن به گستردگی در 

، از این رو در گام نخست بایـد  )مانند کنواسیون پاریس(قالب قوانین ملی مدون نشده است 
ان هماهنـگ شـود، از سـویی ایـران در آسـتانه      همه قوانین داخلی با تعهدات بین المللی ایـر 

عضویت در سازمان تجارت جهانی است و در مواردي که متعهـد بـه حمایـت نیسـت بایـد      
تصمیم جدي در رابطه با عضویت یا ایجاد حق شـرط اخـذ شـود تـا تکـالیف گمـرك نیـز        
روشن و تبیین شود چه در غیر ایـن صـورت گمـرك تنهـا و بـه صـورت محـدود در برابـر         

  . یت از عالئم تجاري مسئولیت داردحما
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، دکترین ملی استیفاي حـق را پذیرفتـه و   86مصوب . .. ایران در قانون ثبت اختراعات و
هاي کنونی، سیل واردات موازي کاالها از نقاط مختلف جهـان بـه ایـران،     از سویی در سال

بهتـرین وجـه    توانـد در برابـر واردات مـوازي بـه     افزایش یافته است، از این رو گمرك مـی 
رسد که کاالهاي واردشده موازي باید در قلمرو نظارت گمـرك   مداخله نماید و به نظر می

  . قرار گیرند و در شمول استثنائات لحاظ نشوند
سـند  (از آنجا که ایران، چشم انداز توسعه اقتصادي و اجتماعی خـود را ترسـیم نمـوده     
یـد قـادر گـردد کـه بـه صـورت پیشـگام        ، گمـرك ایـران با  )هاي توسعه انداز و برنامه چشم

آرایی نمایـد و در خـدمت اهـداف     قدرتمند و مبتکر در برابر هجوم کاالهاي مجعول، صف
هـاي   عالی نظام جمهوري اسالمی ایران باشد به طـور مثـال اعطـاي وام بـراي تـرویج بنگـاه      

در ها به دلیـل جـوان بـودن وعـدم صـرفه       کند و این شرکت ده کفایت نمیزکوچک زود با
کنند، در این موارد مداخله پیشدستانه گمـرك   طرح دعوي به اقدامات قضائی مبادرت نمی

هاي نظام است، از سوي دیگر به تازگی قانون حمایـت   کننده سایر سیاست سازنده و تقویت
کننده بـه تصـویب رسـیده اسـت، ایـن دسـتاورد قـانونی در کنـار تقویـت           از حقوق مصرف

تواند زمینه ساز مداخله مبتکرانـه گمـرك حـداقل در     ایران میهاي حقوق بشري در  اندیشه
موضوعات حیاتی مانند سالمت و بهداشت باشد، از این رو تعریف و تبیین دخالـت مسـتقل   

اي که مقاله حاضر در پی مطالعه آن بود  گمرك از اهمیت برخوردار است و این همان نکته
اي منطقـی در   ، موازنـه  ظـایف آن و امید است حداقل با تقویت نقش گمـرك و گسـترش و  

 .جهت حمایت از حقوق مالکیت فکري و پاسداشت منافع عمومی تحقق یابد
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