
 

 

 مالكيتبررسي تطبيقي نظام دستور موقت در حقوق 

  و موافقتنامه تريپس صنعتي ايران
  

  2وروزي، محمد ن*1رضا دريايي

      

  ، تهران، ايراني دانشگاه شهيد بهشتيدانشجوي دكتري حقوق خصوص .1

  ، تهران، ايراني دانشگاه شهيد بهشتيدانشجوي دكتري حقوق خصوص .2
  

  22/3/91:                                           پذيرش16/2/91: دريافت
  

  چكيده
هاي صنعتي و عالئم تجاري مصوب  تراعات، طرحيكي از موضوعات پر كاربرد در قانون ثبت اخ

دستور موقت براي حمايت از منافع صاحب حقوق فكري  1387 آن مصوب نامه آيين و 1386
جاي قانونگذار باعث بو سكوت نا است اما عبارات به كار رفته در مقررات مذكور ناقص. است

از جمله نقاط ابهام اين . شود تور موقت يا اجراي آن ميهنگام صدور دسدر سردرگمي قضات 
 چه هنگام در راستاي دستور موقت است و در ،است كه توقيف كاال در دعاوي مالكيت فكري

 امكان صدور دستور موقت ،چه صورت به منظور تأمين خواسته؟ آيا قبل از طرح دعواي اصلي
 دعوا پس از صدور دستور چند روز است؟ االجل اقامه  وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است ضرب

اگر موضوع دستور موقت خارج از حوزه قضايي تهران باشد، دادگاه صالح براي صدور يا 
 موجود به منظور خروج هاي  پرسشهدستور كدام است؟ مقاله حاضر در پي يافتن پاسخ ب

  . استقضات از سردرگمي فعلي و اصالح قانون در آينده 
  

   دستور موقت،  پيشگيري از ضرر، توقيف كاالي ناقض حق، كاالي مخالف حق :واژگان كليدي
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  درآمد . 1
بيني امكان   اقدامات موقتي و تأميني كه در صورت نقض حق يا پيشترين مهميكي از 
 1ر قرار دستور موقت صدو،ان بودهقانونگذارالوقوع آن از ديرباز مورد شناسايي   قريب

داشتن زمينه اجراي حكم، اين اقدام عمدتاً به اهدافي نظير فراهم نگه. است ذينفعدر حق 
جلوگيري از تكرار و افزايش دعوا، جلوگيري از ورود ضرر و وصول موقت مدعي به 

 ،ده حق اختراعمثال ممكن است دارن رايب. ] به بعد51، ص1 [پذيرد حق خود صورت مي
 از اما با وجود اين ،دكن به طرف مقابل واگذار 2حق خويش را ضمن قرارداد واگذاري

تواند ضمن طرح دعواي   ميگيرنده انتقال ،در اين صورت. درزوتسليم مورد عقد امتناع 
ر منع انتقال موضوع ، تقاضاي صدور دستور موقت مبني بالزام به تسليم مورد عقد

  اجراي حكم احتمالي در دعواي اصلي باد  تا مطرح كنقرارداد توسط انتقال دهنده را 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اجرايي ثبت نامه آيين 183البته ماده ].  به بعد41، ص1 [رجوع كنيد به مطالعه ماهيت دستور موقت براي .1

 .  دانسته است» قرار« ماهيت اين دستور را ،هاي صنعتي و عالئم تجاري اختراعات، طرح

برخي از . شود آوري از اين قراردادها ديده نمي  تعريف الزام،اي مقررات داخلي و منطقهالمللي و  در اسناد بين. 2

 قراردادي است دو تعهدي و معوض كه به ،واگذاري ورقه اختراع: اند حقوقدانان فرانسوي در تعريف آن گفته

، 2 [دهد  انتقال ميحقوق مربوط به آن را در مقابل مبلغي پول  دارنده ورقه اختراع سند خود و،موجب آن

 رابطه مالكيت مورد معامله با انتقال گيرنده برقرار ،نظر به شباهت اين قرارداد به بيع كه بعد از عقد. ]4730ص

كه در قانون ) assignment(قرارداد واگذاري در   اجماالً]. 3.61، ش3[اند  گردد آن را قرارداد فروش نيز خوانده مي

  دارنده حق اختراع يا ،خوانده شده است» قرارداد تغير مالكيت«تجاري م ئعالهاي صنعتي و  طرح ثبت اختراعات،

البته قرارداد مذكور ممكن است . دكن مي حقوق خود را نسبت به آن به ديگري واگذار ،اسرار تجاري يا دانش فني

) assignee(گيرنده  و انتقال) assignor(دهنده  ا انتقالطرفين اين قرارداد ر. باشد) partial(يا جزئي و) total(كلي 

هاي   قانون ثبت اختراعات و طرح48 و 15توان به مواد  خصوص واگذاري  كلي مياز ميان مواد قانوني در. گويند

ي بررس. نامه قانون مذكور اشاره كرد ينيآ 140خصوص واگذاري جزئي به ماده  و در86صنعتي و عالئم تجاري 

 ،ماهيت  قرارداد واگذاري از حوصله اين تحقيق خارج است، اما نظر به خصايص مورد معامله وآثار اين قرارداد

 .است اقرب به صحت ،شناسايي ماهيتي مستقل از عقود معين مذكور در قانون مدني
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 ،دكن 1گيرنده ليسانسيا اگر شخص ثالثي مبادرت به نقض حقوق .  مشكلي مواجه نشود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 برخي ،در تعريف آن. شود آوري ديده نمي اي تعريف الزام المللي و مقررات داخلي و منطقه اين قرارداد در اسناد بين از. 1
برداري از حقوق ناشي از آن   مالك ورقه اختراع امكان بهره،اند ليسانس قراردادي است كه به موجب آن از حقوقدانان گفته

  ليسانس عبارت از اين است كه دارنده ورقه اختراع به ديگري:يا گفته شده است ]23، ص4[دهد  گيرنده مي انسرا به ليس
اجازه دهد در مدت مشخص و در قلمروي معين تمام يا برخي از حقوق مالك پروانه اختراع را درخصوص موضوع 

هاي  در حقوق بر آفرينش) license(توان گفت  قرارداد ليسانس  ز اين رو مي ا.]3.64، ش 3[د كنپروانه اختراع اعمال 
طرفين . كه مالكيت آن به گيرنده واگذار شود حقوق بدون اينعبارت است از اعطاي حق استفاده از اين ]) 51، ص5[فكري  

هاي صنعتي و  قانون ثبت اختراعات، طرح. گويند) licensee(گيرنده  و ليسانس) licensor(دهنده  اين قرارداد را ليسانس
 قانون مذكور 50 و 44نظير در موادي » برداري مجوز بهره«باراتي مانند قرارداد  آن از عنامه آيين و 86عالئم تجاري 

مطابق مواد مختلف .  قرارداد ليسانس جزئي هم مورد پذيرش قرار گرفته است، همان قانون51ده و در ماده كراستفاده 
محور دانسته شده   قرارداد ليسانس قرارداد اجازه، آننامه آيينهاي صنعتي و عالئم تجاري و  قانون ثبت اختراعات، طرح

رسيد  گيرنده مي  آنچه به ليسانس39 ه مطابق ماد1310 در حالي است كه در قانون ثبت عالئم و اختراعات  اين.است
سخن » اجازه استفاده « استفاده ازكارگيري حق  هجاي به  خود ب43  اين قانون در ماده نامه آيينالبته . استفاده بود» حق«

شود با قراردادي كه اجازه استفاده اعطا  كه در آن حق استفاده واگذار مي ميان قراردادي ،از نظر تحليلي. گفته بود
رسد كه بررسي  نظر نميه محور خواندن  قراردادهاي ليسانس خالي از اشكال ب اجازههايي وجود دارد و   تفاوت،شود مي

 جنبه رفع مانع كردن زه  صرفاً اجا، در اصطالح حقوقياوالً:  گفتطور مختصر بايد هاما ب. آن نيازمند تحقيق مجزايي است
 نادرست است ، استعمال اجازه در مورد انشاي رضايت پيش از واقع شدن عمل،به عبارت ديگر.  نه رخصت گرفتن،دارد

ي  انشا،كه در قراردادهاي ليسانس حال اين]. 104، ص 9[وقع    االجازه انما تكون لما:طور كه گفته شده است و همان
هم در قالب تراضي   آن،گيرنده ليسانسگيرنده همزمان با عقد و پيش از تصرف  راي ليسانسرضايت از سوي مالك ب

اين كه اجازه عمل حقوقي است ويا واقعه حقوقي، ميان نويسندگان اختالف نظر در از نظر تحليلي . پذيرد صورت مي
ي فراتر از اذن ويا اجازه استفاده است شود چيز گيرنده دارا مي  آنچه ليسانسثانياً]. 12، ص 11 و66، ص 10[وجود دارد 

گردد  كه معادل انگليسي آن در تعريفي كه از قراردادهاي ليسانس به عمل   صاحب حق مي،ونامبرده در محدوده قرارداد
 كه پس از يست اين قرارداد تنها داراي اين اثر سلبي ن، به بيان ديگر.]3-2، ص 13 و2-1، ص12 [ است (right)آيد  مي

عنوان مثال به دليل استفاده از اختراعش مورد تعقيب قرار  گيرنده را به دهنده ديگر نتواند ليسانس ليسانس، ليسانساعطاي 
گيرنده در صورت نقض حقوقش در مراجعه به ناقض نيز دچار مشكل خواهد  يهي است اگر غير اين باشد ليسانس بد.دهد
 ،عنوان مثال بسياري معتقدند اعطاي اجازه استفاده از مال  به. استآثار مهميمنشأ  روشن است اين تفاوت خود .گشت

 ،شود كه حقي به طرف مقابل واگذار نمي نه قراردادها را با عنايت به ايند و ماهيت اين گوكن تعهد و تكليفي ايجاد نمي
توان معوض يا  يكه حق استفاده را م حال اين]. 88، ص16 و 144، ص15 ؛269ص ،14[دانند  قراردادي بالعوض مي

كه با  لوق خود را از ميان ببرد كما اينتواند با قطع اجازه، مخ دهنده هر زماني مي كه اجازه د ويا اين كربالعوض واگذار
كه طرف مقابل   اين در حالي است كه در واگذاري حق استفاده به دليل اين.شود فوت و حجر طرفين نيز اجازه منتفي مي

 ←.شود  فوت وحجر سبب انحالل آن محسوب نمي،جد تعهد و تكليف براي طرفين استصاحب يك حق گرديده و مو
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 ،تر خسارت، جهت جلوگيري از ورود ضرر بيشتواند ضمن مطالبه   ميگيرنده ليسانس
نيز  را خويش صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري ثالث از ادامه نقض حقوق

هاي صنعتي و عالئم تجاري نيز وضع به همين  در مورد صاحبان طرح. درخواست كند
ويژه دستور موقت، نقش مهمي در  هي، بي حاشيه دادرس تأمينلذا اقدامات. منوال است

 آنچه در ابتدا ،براي صدور دستور موقت. حمايت از منافع صاحبان حقوق فكري دارد
 در مرحله .تواند موضوع اين دستور قرار گيرد اهميت دارد دانستن اموري است كه مي

و سپس  بعد بايد زمان طرح درخواست دستور موقت و دعواي اصلي را بررسي كرد
اي   در پايان براي بررسي مقايسه1.العه دادگاه صالح و وظايف آن انجام خواهد شدمط

 ساير ،با عنايت به اين كه در منابع مذكور. به مطالعه معاهده تريپس خواهيم پرداخت
بيني  ي از اموال و تأمين خواسته نيز پيشبردار صورتي نظير تأمين دليل،  تأميناقدامات
  . شودها نيز پرداخته  به آن مختصر به صورتشود   سعي مي،دهگردي
  

   2موضوع دستور موقت. 2

  انجام عمل يا منع از انجام عمل.2-1

 مراد از موضوع دستور موقت همان موضوعي مي باشد كه خواهان از دادگاه تقاضا              
درسي مدني مي تواند توقيف مال يـا انجـام           دا  آيين  قانون 316مي كند كه مطابق ماده      

                                                                                                                                                                                              

 صاحب حقي گرديده كه ارزش ، در محدوده قراردادهگيرند كه در صورت واگذاري حق، انتقال طور با توجه به اين همين→
 داراي اجازه  براي كسي كه صرفاً در صورتي كه پذيرش اين امر؛قابليت انتقال آن دانست  اصل اولي را بردباي مالي دارد 
تواند مال  مستعير نمي« :گويد   مي647رسد كما اين كه قانون مدني در ماده  نظر ميه  منتفي بباشدبرداري از مالي  در بهره

گيرنده  ليسانس  86از اين رو شايسته بود قانونگذار سال . » مگر به اذن معير،عاريه را به هيچ نحوي به تصرف غير دهد
 .]12، 6، 8[ برداري  نه مجاز در بهره،دانست  صاحب حق ميرا

  ماده 2 هتبصر]. 1 و؛ به بعد397، 7.  [ك. تفصيلي دستور موقت در قانون آيين دادرسي مدني ربراي مطالعه. 1
 » وفق مقررات آيين دادرسي خواهد بود،صدور دستور موقت و قرار تأمين«: گويد نامه نيز مي يني آ183

2. Subject of interim injunction 
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 قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و عالئم         60ماده  . عمل و يا منع از امري باشد      
و » دستور جلوگيري از نقض حقوق يا نقـض قريـب الوقـوع حقـوق             « تجاري با عبارت  

د ستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش يـا ورو د«آن با عبارت    نامه آيين 183ماده  
امكان صدور قرار دستور موقت با موضوع منع از انجام دادن عملـي             » اين محصوالت 

در خصوص امكان الزام خواننده به انجـام عملـي بـر خـالف            .بيني نموده است   را پيش 
قانون ثبت اختراعات، طـرح هـاي صـنعتي و عالئـم تجـاري و       صراحتي در    ترك عمل، 

ف اصل بودن امكان چنين الزامي ممكن       اين سكوت و خال    .شود آيين نامه آن ديده نمي    
است موجب ايجاد اين تصور شود كه در اين زمينـه بـرخالف قـانون آيـين دادرسـي                   
مدني بايد صدور دستور موقت با موضوع الزام خوانده به انجام دادن عملي را منتفـي            

برخالف برخي كـشورها   رسد چنين تصوري نادرست باشد زيرا اوالً    بنظر مي . دانست
صل پذيرش امكان الزام نمودن خوانده به انجام امري به عنوان موضـوع دسـتور               كه ا 

 قـانون آيـين دادرسـي مـدني صـراحتاً           316 مـاده    1موقت مورد ايراد قرار گرفته است     
 2تبـصره    ثانياً .دهد امكان الزام خوانده به عنوان انجام عملي را مورد پذيرش قرار مي           

عات، طرح هاي صنعتي و عالئـم تجـاري بـا بيـان         نامه قانون ثبت اخترا     آيين 183ماده  
ايـن امـر را مـورد        اينكه صدور دستور موقت مطابق قانون آيين دادرسي مدني است،         

ثالثاً عدم ذكر جنبه ايجابي دستور موقت در كنار جنبه سلبي نـه               .ييد قرار داده است   أت
يگـر بيـان مطـابق      به دليل عدم پذيرش بلكه به دليل رواج كمتر آن در عمل بوده و به د               

مي بايست امكان الزام خوانده به انجام عملي        » الظن يلحق الشيء بااالعم االغلب    «قاعده  
به عنوان مثالي براي دستور موقت با موضوع الزام به انجـام كـار مـي         .را نيز پذيرفت  

انتقال گيرنده در قرارداد واگذاري كه بـه خواسـته مطالبـه خـسارت              : توان بيان داشت  
توانـد موضـوع تقاضـاي دسـتور موقـت خـود را الـزام                مي نمايد، ح دعوا مي  وارده طر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

]. به بعد56، 17 به بعد و 471، 1 [.ك.براي مطالعه در اين خصوص ر. 1  
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خوانده به بيان مشخصات افرادي كه اموال ناقض حقوق او را در اختيار آن ها نهـاده                 
   .قرار دهد است،

 بستگي به نحوه تعارض اين كاالها با ،ي تأمينهدف از توقيف كاالهاي موضوع اقدامات
حقوق صاحب حق است » مخالف« تنها كاالهاي مورد توقيف گاه. اردحقوق افراد ذينفع د

با صرفاً هنگامي كاالهاي مورد توقيف مخالف حقوق فكري است كه . آن» ناقض «و گاه
منافع مادي صاحب حق سر و كار داشته و از سود حاصل از استفاده از حق فكري 

 منظور لكن ؛)بند اول(رساند  آسيب نميكاهد، اما توزيع آن در بازار به منافع عمومي  مي
 نبايد وارد بازار شوند اصوالًاز كاالهاي ناقض حق، محصوالت تقلبي و تقليدي است كه 

و قالبي  ض حقناقكه راجع به محصوالت  (نامه آيين 183 ماده 1 تبصره از اين رو،و 
آوري آن از بازار اقدام  نسبت به توقيف و جمع ساًأرا دهد ت به دادسرا اجازه مي) است
 توقيف محصوالت ناقض حق در بند نخست و توقيف محصوالت ،در اين گفتار. دكن

  . مخالف حق در بند دوم بررسي خواهد شد
  

  توقيف محصوالت ناقض حقوق فكري. 2-2
واهان از دادگاه تقاضا كه خ است همان موضوعي ،مراد از موضوع دستور موقت

هاي صنعتي و عالئم تجاري   قانون ثبت اختراعات، طرحنامه آيين 183ماده . كند مي
 اعم ،تواند در هر مرحله از مراحل رسيدگي از مراجع قضايي  معترض مي... «: گويد مي

ور توقيف دست... مطرح است درخواست صدورجا  آناز دادگاه يا دادسرا كه پرونده در 
محصوالت ناقض حقوق ادعايي و تقاضاي دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش 

آيد اين است  آنچه از ظاهر مقرره مذكور بر مي.  »... يا ورود اين محصوالت را بنمايد
دستور موقت «قبل از » دستور توقيف محصوالت ناقض حقوق ادعايي«عبارت چون كه 

 از اين رو، ، آمده است،»ا ورود اين محصوالت را بنمايدنسبت به عدم ساخت، فروش ي
موضوع دستور موقت منحصراً انجام يا عدم انجام كاري به شرح آنچه در ماده فوق 

تواند باشد و امكان توقيف مال در قالب دستور موقت با توجه به ظاهر مذكور  آمده مي
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 يكي از موضوعاتي را كه ،ادرسي مدنياين در حالي است كه قانون آيين د. وجود ندارد
اين قابل طرح   سؤالاز اين رو، 1. ، توقيف مال استدهكربيني  براي دستور موقت پيش

 امكان توقيف مال در قالب دستور موقت وجود ، مذكورنامه آيينكه آيا مطابق است 
كه بدواً بيان  استدو احتمال قابل طرح نظر   بهال دارد يا خير؟ در پاسخ به اين سؤ

  . انتخاب خواهد شدتر     احتمال قويسپسو شوند  مي
 احتمال اول اين است كه بگوييم توقيف مذكور از باب صدور قرار تأمين خواسته 

 قبل از دستور موقت بيان گرديده نامه آيين 183 دستور توقيف در ماده اوالًزيرا  ؛است
عنوان موضوع دستور موقت در اين ماده آمده نيز محدود به انجام كار يا  و آنچه به

 با عنايت به 2 در تفسير،قانونگذار ما براي فهم مقصود و نيت ثانياً. ترك انجام كار است
با اين توضيح كه اگر . يمكناظ او توجه  به ظاهر الفدبايعدم وجود قرينه مخالف 

دانست آن   صدور قرار دستور موقت با موضوع توقيف مال را هم صحيح ميقانونگذار
به توقيف مال را ، بلكه دهكرنبيني  تنها اين امر را پيش كه نه نآ حال ؛دكر ميبيني  پيشرا 

  . استده كر از دستور موقت بيان  مستقلصورت
 از باب صدور دستور نامه آيين 183احتمال دوم اين است كه توقيف مذكور در ماده 

   :زيرا ؛ نه قرار تأمين خواسته،موقت باشد
اند تأمين خواسته به معناي حفظ كردن و   كه برخي از استادان گفتهطور همان اوالً

شود كه يا   و عمدتاً به اين هدف اخذ مي]429، ص7[راردادن خواسته است  در امنيت ق
جايي در ويا د كن حكم صادره را اجرا ،خواهان بتواند از محل فروش مال توقيف شده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دستور موقت ممكن است داير بر توقيف مال يا انجام عمل و يا منع از :  قانون آيين دادرسي مدني316ماده . 1
 .امري باشد

طرفدارن هرمنوتيك فلسفي كه .  وجود دارد مباحث مربوط به تفسير متون رويكردهاي هرمنوتيكي مختلفيدر. 2
هاي  فرض ل شدن نقش اساسي پيشئ ضمن قااستدامر فيلسوف آلماني اها هانس گئورگ گ گذارترين آن ثيرأت

 فهم حاصل امتزاج افق مفسر و ، در نظر اينان.دانند لف نميؤمفسر در تفسير، وظيفه مفسر را كشف نيت ومراد م
براي مطالعه در . دهد كه بررسي آن از حوصله اين مقاله خارج است ا متن انجام ميگفتگويي است كه او  ب متن و

 ]. به بعد49، ص 19 به بعد و 170، ص18 ؛117، ص 17.  [ك.اين خصوص ر
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كه مال توقيف شده عين معين متعلق به خواهان باشد و او بخواهد از شود  استفاده مي
؛ دكن توسط خوانده جلوگيري ... و دن كري يا مخفي نقل و انتقال آن در جريان رسيدگ

كه د كن ميصحبت » توقيف محصوالت ناقض حقوق ادعايي« از نامه آيين 183ماده  اما
ه است كه خواهان در مقام ب بعيدمصاديق رايج آن محصوالت تقلبي و تقليدي است و 

رسد شيوه مناسب جهت توقيف  مينظر   به از اين رو،. اين اموال باشددست آوردن 
به ].  421، ص1[ نه قرار تأمين خواسته  ، صدور قرار دستور موقت است،اموال مذكور
 توقيف مذكور با آنچه خواهان تأمين خواسته براي آن مالي را توقيف ،عبارت ديگر

  . يستن سازگار ،كند مي
، بلكه تنها دليلي براي تقويت احتمال اول نيست  نهنامه آيين 183 ماده 2 تبصره  ماده ثانياً

با اين توضيح كه استناد به مجاورت دستور موقت و . تواند دليلي براي احتمال دوم باشد مي
 از باب نامه آيين 183اده  اين كه توقيف مذكور در متن ممؤيد ،قرار تأمين در تبصره مذكور
رسد؛ زيرا اگر در متن ماده مذكور  نمينظر   به خالي از اشكال ،قرار تأمين خواسته باشد

 به آن اشاره 2دقت شود كامالً روشن است كه مقصود از قرار تأمين كه در تبصره 
در دعاوي حقوقي و «: مخواني در اين ماده مي. تواند قرار تأمين خواسته باشد گرديده، نمي

از ثبت اختراع طرح صنعتي، عالمت و نام تجاري، معترض حاصل كيفري راجع به حقوق 
تواند در هر مرحله از مراحل رسيدگي، از مراجع قضايي اعم از دادگاه يا دادسرا كه  مي

به جا مطرح است درخواست صدور قرار تأمين دليل و دستور موقت نسبت  پرونده در آن
شود در متن  ميه ظمالح كه طور همان. »... عدم ساخت، فروش يا ورود محصوالت را بنمايد

، قرار هدگفته شسخن از آن تنها قرار تأميني كه  ، كه تبصره ناظر به آن است183ماده 
 از صدور دستور موقت نامه آيين 183 در ماده قانونگذار اين كه ثالثاً. تأمين دليل است
به معناي عدم امكان صدور ،  يا ورود محصوالت مذكور صحبت كردهنسبت به ساخت

. كند  نفي ماعدا نميء اثبات شي،به عبارت ديگر .يستندستور موقت با موضوع توقيف مال 
دستور توقيف «در عبارت » دستور«كلمه كارگيري  ه در بنامه آيين 183سياق ماده  رابعاً

  .  احتمال دوم استمؤيدنيز » محصوالت ناقض حقوق ادعايي
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كارگيري اين دو شمشير بران  هبا عنايت به اهداف ب، از اين احتماالت كه مطرح شد
 و همچنين موضع رويه قضايي درخصوص پيشگفتهآيين دادرسي مدني و داليل 

 اقوا به احتمال دوم ]422ص ،1 [1،امكان توقيف اموال در قالب دستور موقتپذيرش 
   2. رسد نظر مي

  توقيف محصوالت مخالف حقوق فكري. 2-3

در اين ماده . گرددنيز اشاره   نامه آيين 182به ماده در انتهاي اين بحث مناسب است 
در چه قالبي  اين توقيف قاً مشخص نيست اما دقيه،بيني گرديد هم توقيف كاال پيش

 توقيف مذكور از طريق اجراي قرار تأمين خواسته ،به عبارت ديگر. پذيرد صورت مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به وكالت از شركت ... در خصوص درخواست آقاي قاسم « : رأي صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي تهران. 1
آوري عالمت  ير بر دستور موقت بر توقيف و جمعها دا ت شركت سرخ دانه مهستان و اداره ثبت شركتسهامي فافا به طرفي

 310م و اختراعات و ماده ئ قانون ثبت عالنامه آيين 64 به ماده غاغا مورد استفاده خوانده رديف اول منقوش بر اتيكت مستنداً
هاي مورد استفاده خوانده رديف اول منقوش به  آوري و توقيف ليبل ر جمعبه بعد قانون آيين دادرسي مدني، دستور موقت ب

-63دادنامه  طور همين]. 83، ص 20[»  ...دارد عالمت غاغا را تا پايان رسيدگي و صدور اجراي حكم صادر و اعالم مي
به  ...خصوص درخواست ي دادگاه در أر«  :58/3/84 شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي تهران در پرونده كالسه 12/2/1384

 دادگاه با توجه به ،توقيف كاالي منقوش به عالمت تجاري خواهان دائر به دستور موقت بر ...به طرفيت شركت ...وكالت از
بت عالئم و  قانون ث46 به مواد  خواهان مستنداًيبا پذيرش تقاضاي وكال ...دات ابرازي و توديع خسارت احتمالمستن

 ... دستور موقت بر توقيف كاالهاي،ين دادرسي مدنيي به بعد قانون آ310قانون و مواد نامه آن  يني آ64اختراعات و ماده 
 تقاضاي دستور موقت قبل از طرح ،در اين پرونده. استيد پذيرش توقيف اموال در قالب دستور موقت ؤنيز م» ...صادر.

 رأي مذكور ، سابق هم وجود داشتنامه آيين  64ماده كه اين ابهام در   به اينعنايتالبته با . دعواي اصلي مطرح گرديد
 .برداري حقوقي را دارد همچنان قابليت بهره

 و 9 منحصراً مربوط به دعاوي كيفري و مشخصاً مواد نامه آيين 183 هنبايد تصور شود كه اين بخش از ماد. 2
 10شود و ماده  والي است كه از طريق جرم تحصيل مي منحصر به ام9 زيرا ماده است؛ قانون مجازات اسالمي 10

 در 87 نامه آيين 183كه ماده   حال اين،هم ناظر به زماني است كه قرار منع يا موقوفي تعقيب صادر شده باشد
در هر ) نه شاكي(صدر آن به هر دو دعواي حقوقي و كيفري اشاره دارد و صراحتاً اين حق را براي معترض 

ه است و در دعاوي حقوقي  به شرح آنچه كردبيني  پيش)  مرحله دادسراو نه منحصراً(از مراحل رسيدگي مرحله 
 ماده 1 مطابق تبصره . تمسك به دستور موقت است،ترين وسيله براي رسيدن به اين مقصود  مناسب،بيان شد

كه وارد چرخه تجاري  تقلبي، اعم از ايني داراي عالمت  دستور توقيف كاالهاساًأتواند ر دادسرا مي« :نامه يني آ183
 .»يداشده يا نشده باشند را صادر نم
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 ،مالك هر اختراع، طرح صنعتي«: خوانيم است يا از باب دستور موقت؟ در اين ماده مي
تواند به موجب امر  يعالمت و نام تجاري يا قائم مقام قانوني وي حسب مورد م

 صورت ،ترين دادگاه عمومي محل كه كاالهاي مورد ادعا در آن محل است نزديك
مشروحي از كاالهايي كه به ادعاي او با حق حاصل از اختراع يا طرح صنعتي ويا 

توقيف كاالهاي مزبور وقتي ممكن است كه  . ...عالمت تجاري او مخالف است بر دارد
  . »...  آن داشته باشدامر دادگاه تصريح به

 نيز به مالك هر اختراع، طرح صنعتي، 182ماده  شود  كه مالحظه ميطور همان
 كه كاالهايي را كه با حق حاصل دادهاجازه عالمت و نام تجاري يا قائم مقام قانوني او 

سؤالي كه . دكناز اختراع يا طرح صنعتي ويا عالمت تجاري او مخالف است توقيف 
اي كه  پذيرد؟ نكته شود اين است كه توقيف مذكور در چه  قالبي صورت مي مطرح مي

 183 همان توقيفي است كه در ماده ،بايد بدان توجه شود اين است كه آيا توقيف مذكور
بيني گرديده و سابقاً از آن بحث شد يا خير؟ عبارت دو ماده در اين خصوص  پيش

 از توقيف محصوالتي كه مخالف حق اختراع نامه آيين 182در ماده  .دتفاوت چنداني ندار
حقوق ادعايي كه همان  از توقيف محصوالت ناقص 183مالك اختراع باشد و در ماده 

  . صحبت شده است است،حقوق حاصل از ثبت اختراع معترض 
 182 اين است كه توقيف مذكور در ماده رسد آنچه در اولين نگاه مسلم به نظر مي

 اگر بنا بود توقيف مورد پذيرد؛ زيرا اوالً  از باب دستور موقت صورت نمينامه آيين
 ديگر نيازي به تكرار آن ، هم از باب دستور موقت باشدنامه آيين 182اشاره در ماده 

اين مواد كه به  استعالوه بعيد  هب.  نبودنامه آيين 183 يعني ماده ،دقيقاً در يك ماده بعد
توان   ميثانياً. باشدده كرن به تأمين خواسته توجهي ،يافته ي اختصاص تأميناقدامات

توضيح اين . يستن در اين خصوص يكسان نامه آيين 183 و 182گفت عبارات دو ماده 
حق اختراع مالك اختراع است و در » مخالف« از توقيف محصوالتي كه182كه در ماده 

بحث شده  استحقوق ادعايي مالك اختراع » ناقض« از توقيف محصوالتي كه 183ماده 
معناي  به »ناقض« و ...  به معناي ناموافق، برعكس »مخالفت« ،از نظر لغوي. است
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  معناي خاص، و هر لغت]1126 و 1021 ص،21[شكننده و شكننده پيمان آمده است  
نظر از صرف. را به يك معنا دانست» ناقض«و » مخالف« هواژتوان  خود را دارد و نمي

دهنده  نشانتفاوت معناي دو كلمه مذكور، تغيير عبارت مقنن در دو ماده پشت سر هم 
 يعني ،قه تاريخي مواد مورد بحثتوجه به ساب. ست اعدم اراده معناي واحد از سوي او

 نيز 1337 اصالحي اجراي قانون ثبت عالئم تجاري و اختراعات نامه آيين 64 و 63مواد 
 جديد نامه آيين 182كه ماده  نامه آيين اين 63توضيح اين كه در ماده  .ست اگشاراه

 نامه آيين 64 اما ماده ،كار گرفته شده بوده ب» مخالف« همان كلمه ،جانشين آن شده
توقيف محصوالت تقلبي و « جديد جانشين آن است از نامه آيين 183 كه ماده 1337
  . حقوق مالك اختراع» ناقض« نه توقيف محصوالت ،بودده كراستفاده » تقليدي

 صدور قرار تأمين اوالًنست؛ زيرا بايد توقيف مذكور را از باب دستور موقت داندر نتيجه 
با اهداف اين قرار ناسازگار خواسته در جهت توقيف اموال مخالف حقوق دارنده ورقه اختراع، 

رادف با تبه وجود دارد و مخالفت مذكور مٌ از محل فروش آن امكان اجراي محكوم چه يست؛ن
ود محصوالت تقلبي و تقليدي نيست كه فروش آن به  مانند وج،نقض حقوق مالك ورقه اختراع

 آيين جديد را دستور 183 و 182اگر قالب صحيح هر دو ماده  ثانياً. باشدٌله  محكومضرر 
 با مشكل مواجه خواهيم شد كه در مباحث بعدي 1نامه آيين 184موقت بدانيم در تفسير ماده 

درخصوص الزام يا اختيار دادگاه در مطالبه تأمين  از متقاضي   ثالثا2ً. به آن اشاره خواهد شد
شود كه به آن خواهيم پرداخت   نيز تفاوت ديده مي183 و182مواد  سياق ميان ،دستور موقت

  ].363 و 361، ص22[
  
  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 از مجراي حقوقي يا از نامه آيين 182 روز از تاريخ امر مذكور در ماده 30اگر مدعي تا : 87 نامه آيين 184ماده . 1
ايد توقيفي كه به عمل آمده است باطل و  قانون طرح دعوا ننم59طريق كيفري در دادگاه صالح مقرر در ماده 

 . است و وي مطابق ماده مذكور مسؤول خسارت وارده به طرف خواهد بوديكن  لم كان

 قانون آيين دادرسي كيفري در دعاوي كيفري 74 امكان توقيف مذكور در قالب قرار تأمين خواسته با عنايت به ماده .2
 .است ييت كه دستور موقت در حقوق كيفري امري استثتا اين در حالي اس.هم وجود دارد
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  زمان طرح درخواست دستور موقت و زمان طرح دعواي اصلي . 3
 قبل، حين و بعد از اقامه ،سي مدني، امكان تقاضاي دستور موقتطبق موازين آيين دادر

 مطرح بودن دعواي اصلي را ،نامه آيين 183اما ظاهر ماده . دعواي اصلي وجود دارد
توان به ظاهر   سؤال اين است كه آيا ميحال. داند شرط ضروري صدور دستور موقت مي

جلوگيري از گسترش ضرر قبل از اقامه دعوا اين مقرره اكتفا كرد و شانس پيشگيري يا 
كند كه قبل از  را از خواهان گرفت؟ اگر چنين نيست و حتي نظم عمومي نيز ايجاب مي

 تنها نامه آيين 184كه ماده   كاالهاي تقلبي توقيف شود، با توجه به اين،اقامه دعوا
 را مشخص كرده، سؤال االجل اقامه دعوا در مورد كاالهاي مخالف حقوق فكري  ضرب

ديگر اين است كه در صورت پذيرش درخواست دستور موقت در مورد كاالهاي ناقض 
؟ در اين گفتار به دكنحق، خواهان بايد ظرف چه مهلتي نسبت به اقامه دعواي اصلي اقدام 

  .  از اين دو سؤال در بندي جداگانه پاسخ داده خواهد شدهريك
  

  خواست قبل از اقامه دعواي اصليامكان طرح در. 3-1

 اين امكان وجود دارد كه ، قانون آيين دادرسي مدني318 و 311با توجه به مادتين 
دستور موقت قبل از طرح دعواي اصلي، همزمان با طرح دعواي اصلي يا پس از طرح 

هاي صنعتي و عالئم تجاري و  آيا در قانون ثبت اختراعات، طرح. آن مطرح شود
 قبل از طرح دعواي اصلي وجود دارد يا ، آن نيز امكان طرح اين درخواستنامه آيين

 ،...در دعاوي حقوقي و كيفري راجع به «خوانيم   مينامه آيين 183خير؟ در ماده 
تواند در هر مرحله از مراحل رسيدگي، از مراجع قضايي، اعم از دادگاه يا  معترض  مي

 دستور توقيف محصوالت ناقض ...  درخواست،مطرح استجا  آندر دادسرا كه پرونده 
حقوق ادعايي و تقاضاي صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش يا ورود 

شود اين اختيار به   كه در اين ماده مالحظه ميطور همان. » .... اين محصوالت را بنمايد
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مطرح جا  آن كه پرونده در 1 مراحل رسيدگيكه در هر مرحله ازمعترض داده شده 
 شرط امكان طرح اين تقاضا با عنايت از اين رو،. مطرح سازداست تقاضاي مذكور را 

د شواما نبايد به اين ظاهر اكتفا . رسد مينظر   به مطرح بودن دعواي اصلي 183به ماده 
اين مهم قابل فهم است كه حتي قبل از طرح دعواي  قانون مذكور 60و با دقت در ماده 

 ... «: در اين ماده آمده است.  امكان درخواست صدور دستور موقت وجود دارد،اصلي
 هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده از ،عالوه بر مالك حقوق تحت حمايت اين قانون
واست بدهد و مالك هايش به دادگاه دادخ مالك درخواست كرده است تا براي خواسته

تواند عالوه بر صدور دستور  امتناع كرده يا نتواند آن را انجام دهد، دادگاه مي
 به جبران خسارات مربوط نيز ،الوقوع حقوق  جلوگيري از نقض حقوق يا نقض قريب

از ذيل اين ماده و . »دكنحكم صادر كند ويا تصميم ديگري جهت احقاق حق اتخاذ 
تواند همراه با  الوقوع كه مي  صدور دستور جلوگيري از نقض قريببيني امكان  پيش

خوبي قابل برداشت است  توقيف مال يا الزام به انجام كار يا عدم انجام كاري باشد به
 قبل از طرح ، مورد بحث نيز طرح درخواست دستور موقتنامه آيينكه از نظر قانون و 

اين ثمره مترتب خواهد بود كه به  نكتهبر اين . دعواي اصلي با اشكال مواجه نيست
امكان طرح دعواي  و با وجود ايند كن فوريت امر اقتضا كه هرگاهدهد  مياجازه خواهان 

تا از ورود ضرر د كندرخواست صدور دستور موقت را از دادگاه اصلي نباشد مقدمتاً 
. ترش ضرر كه يكي از اهداف اصلي دستور موقت است جلوگيري شوددر آينده يا گس

كه  چه اين. اين مهم از نظر قواعد حقوق مسؤوليت مدني نيز داراي پشتوانه تحليلي است
نامبرده اگر با وجود امكان جلوگيري از ورود ضرر اقدام شايسته را انجام ندهد تمام 

توان  مي چنينهم ، در تأييد اين ديدگاه2. ديدبه خوانده منسوب نخواهد گروارد خسارت 
 كه صدور دستور موقت را وفق مقررات آيين دادرسي نامه آيين 183 ماده 2به تبصره 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دگي يمورد رس شود كه دعوا در آن مطرح شده، مرحله رسيدگي يا دادرسي به ظرف زماني خاصي گفته مي. 1
  . مختلف باشد مقاطعتواند داراي هر مرحله دادرسي مي .شود ي قاطع مربوط ميأمنتهي به صدور ر قرار گرفته و

 ].  به بعد500، ص 24 به بعد و 199، ص 23.  [ك.در اين خصوص ربراي مطالعه . 2
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 زمان طرح آن است و ،زيرا يكي از شرايط صدور اين دستور ؛دكرداند استناد  مدني مي
خوبي امكان طرح اين تقاضا قبل از  واد قانون مذكور به كه سابقاً بيان شد از مطور همان

  2 و 1. طرح دعواي اصلي قابل فهم است
  

  مهلت خواهان جهت اقامه دعواي اصلي. 3-2

پس از پذيرش امكان طرح درخواست صدور دستور موقت قبل از طرح دعواي اصلي بايد 
ممكن . دكني اصلي اقدام  نسبت به طرح دعوادبايروشن شود كه خواهان ظرف چه مهلتي 

 روز از تاريخ امر 30اگر مدعي تا «گويد   كه مينامه آيين 184است تصور شود از ماده 
 از مجراي حقوقي يا از طريق كيفري در دادگاه صالح طرح نامه آيين اين 182مذكور در ماده 

كان لم يكن بوده و وي طبق ماده مذكور دعوا ننمايد، توقيفي كه به عمل آمده است باطل و 
كه پس از صدور دستور د كرتوان برداشت  مي» به طرف خواهد بودوارد مسؤول خسارت 

اما اين نظر مخدوش .  نسبت به طرح دعواي اصلي اقدام كنددباي روز 30 خواهان تا ،موقت
 يا در قالب قرار : از دو حال خارج نيست182چون توقيف مذكور در ماده  ؛رسد مينظر   به

اگر بگوييم در قالب قرار دستور موقت  .پذيرد پذيرد يا نمي دستور موقت صورت مي
كه پيرامون حاضر بحث ه ب 184 ديگر محدوده زماني مذكور در ماده ،پذيرد صورت نمي

قاضا گرديده  سابق بر آن ت،كه دستور موقتاست زمان طرح دعواي اصلي در جايي 
رو  هبا اين اشكال روب، و اگر گفته شود در قالب دستور موقت صورت پذيرفتهد شو نمي

است كه حكم اين ماده محدود به دستور موقتي است كه منحصراً موضوعش توقيف مال 
انون آيين  و چه از نظر قنامه آيين 183كه سابقاً ديديم چه از نظر ماده  حال اين. باشد

تواند الزام خوانده به انجام يا ترك انجام كاري  موضوع دستور موقت ميمدني، دادرسي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .311 و 318 ادهم. 1

د؛ زيرا ماده مذكور ناظر نكر استدالل 87 نامه آيين 184اشكال نشود كه چرا مقاله حاضر در اين بحث به ماده . 2
 را از باب صدور قرار تأمين خواسته 182ده  كه ما موضوع توقيف مندرج در مااست 87 نامه آيين 182به ماده 
 نيز نامه آيين 184تواند به ماده  ايم و اگر كسي توقيف مذكور را از باب دستور موقت بداند بديهي است مي دانسته

 .دكندر بحث حاضر استدالل 
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  1. دقائل شتوان تفاوتي ميان موضوعات مختلف دستور موقت  نيز باشد و بدون دليل نمي
ات آيين نامه كه صدور دستور موقت را وفق مقرر  آيين183 ماده 2از تبصره نظر  به

 قانون 318چون در ماده كه توان بهره برد و بيان داشت  داند هم نمي ميمدني دادرسي 
 دعواي ، حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ صدور دستور موقتدباي خواهان ،الذكر  اخير

 ماده 2بصره زيرا آنچه در ت ؛است امجر نيز همين حكم جا ايندر  ،دكناصلي را مطرح 
 صدور دستور موقت است و اين كه بعد از ، تابع قانون آيين دادرسي مدني گرديده183

 هيچ ارتباطي با ، مطرح شوددباي ظرف چه زماني دعواي اصلي ،صدور دستور موقت
 وجود شرايط دباي دادگاه در هنگام صدور ،به عبارت ديگر. صدور اين دستور ندارد

و ...  نظير وجود تقاضاي خواهان، فوريت امر، توديع تأمين مناسب،رالزم براي صدو
 نظير انجام شدن دستور موقت، يكسان بودن موضوع دستور موقت ،نبود موانع صدور
 67، ص1[ن امحققو برخالف نظر برخي از را احراز كند  ... ي اصلي و با خواسته دعوا

 ؛توان مسأله حاضر را از شرايط صدور دستور موقت دانست نمي ]  به بعد77و ص
اي هستيم كه اين دستور از سوي دادگاه   كه روشن شد ما در مرحلهطور همانزيرا 

ه شد از موارد زوال دستور موقت صادردباي را ح دعواصادر شده است و عدم طر
 ، مورد بحثنامه آييناز يك طرف در قانون و كه  است مشخص ،در نتيجه. ستناد

 هم اين قابليت را 183 ماده 2 و عبارت تبصره هتكليف اين موضوع مشخص نگرديد
ل فرض ما كه دستور موقت قبل از طرح دعواي اصلي ندارد كه از نظر تحليلي شام

كه خواهان دستور موقت  يستن منطقي ،شود، گردد و از طرف ديگر تقاضا و صادر مي
 اما با .چنين اختياري در طرح اين درخواست قبل از طرح دعواي اصلي داشته باشد

 نسبت به طرح دعواي اي  ديگر وظيفه،صدور اين دستور كه ماهيتاً اقدامي تبعي است
 كه گفته طور همان زيرا ؛بيني نشده باشد اي مضبوط براي او پيش اصلي در محدوده
براي رسيدگي فوري به اصل »  دستور موقت«و » دادرسي فوري«شده است اصطالح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه است؛ گفت را سخنين تر بوده مقنن ا ل از انجام يا عدم انجام كار مهمتصور نشود چون موضوع توقيف ما. 1
 . و اصل بر عدم قول به فصل استيستزيرا اين احتمال مستظهر به دليلي ن
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كه ، بلبيني نشده عليه خوانده پيش» حكم فوري«دعوا و فصل اختالف طرفين و صدور 
 به 384، ص7[كار گرفته شود  ه تواند در حاشيه اصل دعوا ب تأسيسي است كه فقط مي

 سال نامه آيين ، مانند بسياري ديگر از مشكالت، چاره اصلي،براي حل اين مشكل]. بعد
يز در هاي صنعتي و عالئم تجاري ن  قانون ثبت اختراعات، طرح64 كه در ماده است 87

اما در وضع .  اصالح آن هر سه سال يك بار بالمانع اعالم گرديده است،صورت لزوم
صدور صرفاً كه د كر را با تسامح به نحوي تفسير 183 ماده 2موجود بايد تبصره 

دستور موقت تابع قانون آيين دادرسي مدني نگردد، بلكه مابقي احكام مرتبط هم در 
روح حاكم بر اين تبصره هم .  تابع قانون فوق شود، مذكورنامه آيينصورت سكوت 
باشد؛ زيرا مقنن به دنبال پياده كردن قواعد دستور موقت در قانون  مؤيد اين نظر مي

   1.  اما از عبارتي نامناسب بهره برده است، بوده87آيين دادرسي تا حد ممكن در اليحه 
  

  دادگاه صالح . 4
، )متقاضي، موضوع و زمان طرح درخواست( دستور موقت پس از بررسي اركان

 دادگاه صالح براي ،آخرين موضوعي كه در اين مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت
  . صدور قرار دستور موقت در اين قانون است

 تجاري و ماده هاي صنعتي و عالئم  قانون ثبت اختراعات، طرح59با توجه به مواد 
 شعبه يا شعب خاصي از ، آن، از نظر ذاتي دادگاه عمومي و از نظر محلينامه آيين 179

شود صالحيت  تعيين مييه يقضارئيس قوه  دادگاه عمومي تهران كه با تشخيص
در ماده . نامه را دارد رسيدگي به دعاوي حقوقي و كيفري مرتبط با اين قانون وآيين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

را اجازه داده شده است كه صورت مشروحي ... نامه به مالك هر اختراع و يني آ182ايان ذكر است در ماده ش. 1
نامه  يني آ65م برخالف ماده شوي  متذكر ميهمين جا. از كاالهايي كه مدعي است با حق او مخالف است بردارد

 حكمي عجيب، اگر پس از گذشت ده روز از اخذ صورت مذكور از مجراي حقوقي يا كيفري دعواي رقديم كه د
ين دادرسي مدني  ينامه جديد هماهنگ با قانون آ ينيدانست، آ مييكن  لم كان آن را باطل و ،گرديد الزم مطرح نمي

 نه توقيف ،پذيرد  ميانجامبرداري  فيه فقط صورت كه در مانحن  چه اين؛ده استكريان نمهلتي را در اين خصوص ب
 .اموال كه مخل به حقوق خوانده باشد
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از ثبت حاصل  راجع به حقوق 1در دعاوي حقوقي و كيفري «:خوانيم  نيز مي 183
تواند در هر مرحله از مراحل  اختراع، طرح صنعتي، عالمت و نام تجاري، معترض مي

 ،مطرح استجا  آن اعم از دادگاه يا دادسرا كه پرونده در ،رسيدگي از مراجع قضايي
ادعايي و حقوق ض ناقو دستور توقيف محصوالت درخواست صدور قرار تأمين دليل 

...  تقاضاي صدور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش يا ورود اين محصوالت را نمايد
 كه پرونده در ... از مراجع قضايي «اً عبارت آنچه از ظاهر ماده مذكور و مشخص. »
ستور موقت در صالحيت مرجعي آيد اين است كه صدور د  بر مي»... مطرح استجا  آن

 قانون و 59 دعواي اصلي نيز وفق مواد .است دعواي اصلي در آن جا مطرح است كه
هاي عمومي تهران   مذكور در صالحيت شعبه يا شعب خاصي از دادگاهنامه آيين 179
با توجه به . قرار را دارد صالحيت صدور اين ، دادگاه عمومي تهراناز اين رو،. است

 در اين فرض نيز بايد ،امكان تقاضاي صدور اين دستور قبل از طرح دعواي اصلي
  . دادگاه مذكور را صالح به صدور قرار دستور موقت دانست

 صالحيت دادگاهي كه موضوع دستور موقت در حوزه ، در هر حالبا وجود اين،
 قانون آيين دادرسي مدني 312در ماده  عنوان استثنا  حداقل به،اقع استقضايي آن و

 اين ابهام وجود دارد كه اگر نامه آيين 183اما درخصوص ماده . پذيرفته شده است
 خارج از حوزه قضايي دادگاه تهران باشد آيا باز هم صالحيت ،موضوع دستور موقت

ادگاه است؟ در پاسخ به سؤال دو احتمال قابل رسيدگي و صدور دستور موقت با اين د
 صالحيت دادگاه عمومي تهران كه در 183احتمال اول  اين كه از ظاهر ماده . طرح است

و تفكيكي ميان فرضي كه موضوع دستور د شو مياصل دعوا نيز صالح است مستفاد 
پذيرفته است و ي دادگاه عمومي تهران باشد ويا نباشد صورت نيموقت در حوزه قضا

 مخصوص دعاوي مربوط به قانون ثبت نامه آيين 183ممكن است گفته شود حكم ماده 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تواند حسب مورد قرار دستور   نه تنها دادگاه عمومي حقوقي مي،نكته شايسته توجه اين كه مطابق ماده  مذكور. 1
صدور قرار دستور موقت متعاقب . وسط دادگاه كيفري نيز وجود داردد، بلكه امكان صدور اين قرار تكنموقت صادر 

].  به بعد356، ص 1. [ك.براي مطالعه در اين خصوص ر. رسد نظر ميه ي بيثناشكايت كيفري در حقوق ما امري است
 .ست اين امر به رسميت شناخته شده ا،نامه قديم ينينامه جديد با تبعيت از آ يني آ183در ماده اين با وجود 
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است  احتمال دوم اين . آن استنامه آيينهاي صنعتي و عالئم تجاري و  اختراعات، طرح
ت ا كه صدور دستور  موقت را وفق مقررنامه ينآي 183 ماده 2كه با توجه به تبصره 

مدني به شرحي كه دادرسي  قانون آيين 312 و با عنايت به ماده داند ميآيين دادرسي 
گذشت، بايد صالحيت محلي دادگاهي كه موضوع دستور موقت در آن واقع است 

است كه موضوع دستور  مربوط به زماني 183حكم ماده بايد گفت پذيرفته شود و 
 زيرا ؛رسد مينظر   بهتر   در مقام ارزيابي، احتمال اول قوي. موقت نيز در تهران باشد

 به قياس ،همان اهميتي كه باعث انتخاب شعبه خاصي در دادگاه عمومي تهران شد
   1. اولويت در دستور موقت نيز  وجود دارد

  

  موافقتنامه تريپس. 5
براي اجراي كليه ثري ؤمهاي  رويهتا تريپس از اعضا خواسته شده در موافقتنامه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مومي محلي است كه آن ، مطابق اين ماده در صالحيت دادگاه عنامه آيين  182برداري از اموال مذكور در ماده  صورت. 1
 دليل در كنار  تأمين درخواست صدور قرارنامه آيين 183اين در حالي است كه مطابق ماده . جا قرار دارند اموال در آن

 دادگاه شد بيان طور كه سابقاً همان. پرونده در آن قرار دارد قرار گرفته استدستور موقت، در صالحيت مرجعي كه 
كه موضوع  قررات موجود و اهميت امر ولو اينعمومي تهران در هر حال نسبت به رسيدگي به دستور موقت با توجه به م

ايد گفت اين امر در صالحيت  دليل ب تأمينخصوصاما در. باشد صالحيت رسيدگي دارددستور موقت خارج از تهران 
تواند به اين  دادگاه مذكور بهتر مي  زيرا اوالً؛دادگاهي است كه دليل و امارات مورد درخواست در آن واقع است

ين دادرسي مدني صورت ي صدور اين قرار وفق مقررات آ183  ماده2 مطابق تبصره  ثانياً.درخواست رسيدگي نمايد
 شايسته ثالثاً. انون نيز دادگاهي كه داليل مورد ادعا در آن واقع است صالح اعالم شده است اين ق14پذيرد كه در ماده  مي

 جا قرار گرفته و ادگاهي كه اموال مورد ادعا در آن بيان گرديده و در صالحيت د182برداري كه در ماده  است از صورت
ين دادرسي مدني ي قانون آ149كه مطابق ماده   چه اين؛ تفسير هماهنگ به عمل آيد، آمده183ماده  مين دليل كه درأت

كننده به دعواي   صالحيت دادگاه رسيدگي،از اين رو. برداري و مالحضه داليل است ليل فقط صورت د تأمينمقصود از
  .آن واقع باشد  دليل بايد حمل بر موردي شود كه موضوع در تأميناصلي در خصوص

كه اموال را  كه دادگاهي 182 خواسته بايد گفت ماده  تأمين به تقاضايدرخصوص دادگاه صالح در رسيدگي
برداري از اموال است و در اين خصوص به استناد  داند تنها ناظر به صورت  صالح ميمورد ادعا در آن است

دستور موقت ين دادرسي مدني وبنا به اهميت امر، هماهنگ با ي قانون آ111نامه و ماده  آيين 183 ماده 2تبصره 
 .استدادگاه عمومي تهران صالح به رسيدگي 



 1391، بهار 1، شماره 16ـــــــــــــ دوره هاي حقوق تطبيقي ـــــــــــــــــــــــــ پژوهش

 

 97

هاي اجرايي بايد  اين رويه. هاي فكري مشمول موافقتنامه فراهم سازند حقوق بر آفرينش
]. 355، ص25[شامل وسايل فوري جبران خسارت براي جلوگيري از تخلف باشد 

هاي فكري  وقف نقض حقوق بر آفرينشهمچنين راهكارهايي براي پيشگيري، مقابله و ت
و حتي مقامات ) 50 و 44مواد (ي و مقدماتي بيان شده است  تأميناز طريق اقدامات

، 25 [)51ماده (گمركي نيز با حصول شرايطي راساً امكان اتخاذ اين تصميمات را دارند 
  ]. 356-355ص

 كه به مقامات قضايي از اعضا خواسته شده» injunction« تحت عنوان 44در ماده 
. دهندب دستور توقف نقض حقوق مالكيت فكري را ، كه به يك طرفبدهنداختيار خود 

امكان صدور اين دستورات براي جلوگيري از واردات كاالهاي متضمن نقض حقوق 
كه كاالي متضمن نقض حقوق  ولي در صورتي ؛بيني شده است مالكيت فكري نيز پيش

دست آمده ه  بدون آگاهي يا بدون شواهد معقولي براي آگاهي از نقض ب،ت فكريمالكي
 دبايآنچه . )1بند ( الزم نيست دستورات مذكور صادر شود ،يا سفارش داده شده باشد

درخصوص . گيرد  قرار مي44تي است كه در محدوده ماده اقلمرو اقدامد شوبدان توجه 
نهاد مشابه آنچه در حقوق ايران دستور موقت  كهگفته شده » injunction«معناي 

] 37، صinjunction«] 1« بهاست موسوم  آمريكاشود، در حقوق انگلستان و  خوانده مي
و موضوع آن ناظر به الزام خوانده به انجام امري يا منع از انجام امري است و توقيف 

 freezing«ويا » attachment«تحت عنوان  آمريكا اموال خوانده در حقوق انگلستان و

injunctions« البته بايد توجه داشت كه ].  به بعد424 و 40، 39، ص1[پذيرد  صورت مي
 ،با موضوع الزام به انجام كارهمراه  صدور قرار دستور موقت ،در حقوق انگلستان

اما  ؛ ممكن است،]56، ص17[اند  آن را منتفي دانستهن احققمبرخالف آنچه برخي از 
  ].  به بعد47، ص1[ است تر آن، دشوار  نظر به ريسك بيش،نسبت به منع از انجام كار

 ،بيان گرديده» injunctions«عنوان موضوع   به44ضمن تأييد اين امر كه در ماده 
كاالهاي متضمن نقض دن كردستور متوقف ساختن نقض ويا جلوگيري خوانده از وارد 

  و اين امر،دكرهاي فكري را بايد الزام نامبرده به عدم انجام كاري قلمداد  حقوق مالكيت
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ن امكان اما اين به معناي منتفي بود ؛خوانده از انجام كاري استدن كرمحدود به منع صرفاً 
المللي بودن اين موافقتنامه   با توجه به بين اوالًزيرا  ،يستن توقيف مال يا الزام به انجام عمل

 ورود امكان متوقف ساختن نقض ويا جلوگيري از ، پيش بينيو اهميت اقدامات گمركي
درخصوص  ، ترديدي 44 ماده 1بند  هاي فكري در كاالهاي متضمن نقض حقوق مالكيت

در ارتباط با  ثانياً. دگذار نميامكان توقيف كاالهاي متضمن نقض حقوق مالكيت فكري  باقي 
تر صدور چنين دستوري به   گذشته از حساسيت بيش،كاريدن دادالزام خوانده به انجام 

، »right of information« تحت عنوان47تر مصاديق آن در وادي عمل، ماده  همراه رواج كم
در اين ماده . استاست قابل توجه ده كربيني  كه امكان الزام خوانده به انجام عملي را پيش

توانند اين اختيار را به مقامات قضايي خود بدهند كه در صورت تناسب با  اعضا مي: آمده
رگير در توليد و ثالث د ات اشخاص مشخصكننده جدي بودن نقض، دستور دهند كه نقض

ها را به اطالع صاحب حق   توزيع كاالها يا خدمات مشمول نقض و نيز مجاري توزيع آن
هاي صنعتي و عالئم  در قانون ثبت اختراعات، طرحكه  شويم با وجود اين يادآور مي. برساند

خوانده به انجام ن دكردستور موقت با موضوع الزام صراحت از  هبنامه آن،  تجاري و آيين
نامه كه صدور دستور   آيين183 ماده 2تبصره حسب عملي سخن به ميان نيامده است، اما 

 اين قانون، امكان 316داند، با توجه به ماده  دادرسي مدني ميين يآموقت را مطابق قانون 
  . ل وجود دارد ويا توقيف ما در كنار منع از انجام كارعمليك الزام خوانده به انجام 

كه خوانده آن را از قبل شروع را نقضي دن كر امكان متوقف 44كه ماده عالوه بر آن
به » provisional measures«  موافقتنامه تريپس نيز با عنوان50دهد، ماده  ميكرده، 
يافته كه در   نقض اختصاصي و موقتي جهت جلوگيري از شروع و وقوع تأميناقدامات

ي،  تأمينمقصود از انجام اين اقداماتكه در اين ماده آمده است . گردد ادامه بررسي مي
طور تأمين داليل  هاي فكري، ارتكاب جرم و همين  از نقض حقوق بر آفرينشپيشگيري 

ي  تأمين اقدامات، انجام50 ماده 2مطابق بند . استمدعي پيرامون نقض مورد ادعا 
در انجام ممكن است موجب ورود خسارات هنگفت شود خير أتاً در مواردي كه مشخص

. يابد  ضرورت مي،معتبر از ميان برودويا زماني كه اين خطر وجود دارد كه مدارك 
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 با در دبايي  تأمين خواهان اقدامات، از اين مقرره3شايان ذكر است با توجه به بند 
 است دارنده حق ادعايي اوالًكه د سازاختيار داشتن مدارك، مقامات مسؤول را متقاعد 

مطابق اين . است حق او از سوي خوانده نقض گرديده ويا در آستانه نقض ثانياًو 
ز باب خسارت كننده درخصوص اخذ تأمين از متقاضي ا نامه نيز مقامات رسيدگيعهد

در صورتي كه اقدامات مورد بحث قبل از طرح . نداحتمالي به خوانده داراي اختيار
 در مهلت دباي 50 ماده 6دعواي اصلي صورت پذيرد، دعواي اصلي با توجه به بند 

ات صورت گرفته لغو اقدام ددارحق  خوانده ،در غير اين صورتو مشخص اقامه گردد 
د نقض و تخلفي از شوشف در صورت الغاي اقدامات مذكور ويا زماني كه ك. بخواهدرا 

هاي   از جمله هزينهتواند خسارات وارد  نامبرده مي،جانب خوانده صورت نپذيرفته
  ]. 19، ص26[د  كن مطالبه ،كه از تحصيل آن محروم گرديدهرا پرداختي و منافعي 

به صالحيت مقامات اداري در اتخاذ تـصميم نـسبت بـه            در پايان اين بحث شايسته است       
بينـي    اين امكـان بـراي دول عـضو پـيش    ، اين معاهده51در ماده . گردد  اشارهي  تأمين اقدامات
امـات گمركـي   مقبه طور مشخص ه  به مقامات اداري و ب  ،كه عالوه بر مقامات قضايي    گرديده  

 هـستند هـاي فكـري       كاالهايي كه متضمن نقـض حقـوق بـر آفـرينش           اجازه دهند از ترخيص   
كـه  را  داليلـي  دباي 52 دارنده حقوق مذكور با عنايت به ماده ،در اين موارد  البته  . دكنجلوگيري  

. ا تقـديم مقامـات مـذكور كنـد     به همراه صورتي از اموال مورد ادعـ        استمبين نقض حقوقش    
 درخصوص مقامات 50 برخالف آنچه در ماده      ،صدور دستور توقيف توسط مقامات گمركي     

 ،و صرف اثبات وقـوع نقـض   يستن، نيازمند اثبات احتمال ورود خسارت هنگفت   هقضايي آمد 
 بلكه مطابق ماده  گردد،  ب اخذ مي  تنها تأمين مناس    در اين موارد نيز نه    ]. 10، ص 25[كافي است     

 در حقـوق    1. دكنـ  دعـواي اصـلي را اقامـه         ، ظـرف ده روز    دبايي   تأمين  متقاضي اين تدابير   53
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي بدون  تأمين در اتخاذ اقداماتاي كه براي مقامات گمركي مشخصاً در قوانين داخلي ما چنين اختيارات گسترده. 1
 نامه آيين 63 مانند ماده 87 نامه آيين 182در ماده . شود  ديده نمي،نياز به كسب مجوز از مقام قضايي بيان گرديده

يا توقيف اموالي كه مخل به حقوق دارنده حق اختراع برداري و  اجرا و نه اتخاذ تصميم درخصوص صورت،قديم
به عبارت . شود ن گمرك انجام ميامورأاست در صورتي كه اين محصوالت هنوز در گمرك باشند به وسيله م

 .دكنن تحت نظر مقام قضايي عمل مين اجراي حكم، امورأسان م هن گمرك در اين موارد بامورأ م،ديگر
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، اسـت  مقامات گمرك در مواردي كه كاالي ناقض حقوق دارنده حق اختراع در گمرك                ،داخلي
  . اجراي تصميمات مقام قضايي هستندمور أم در نهايت ،تحت نظر مقام قضايي عمل كرده

  

  نتيجه. 6
هاي صنعتي و  در اين مقاله كوشيده شد به بهانه تصويب  قانون ثبت اختراعات، طرح

 به يكي از موضوعات مهم و 1387 آن مصوب نامه آيين و 1386عالئم تجاري مصوب 
از تحقيق حاضر اين نتيجه حاصل . ي پرداخته شودين تأم يعني اقدامات،مبتال به آن

ند ا     هتنها نتوانست و نهده كرزده با موضوع برخوردي شتاب گشت كه منابع مذكور
، بلكه در مواردي نيز بر آن ندساز سابق را برطرف نامه آييناشكاالت قانون و 

پايان مبدل   بي به انتظاري، پايان انتظار باشددچه بنا بو آن،اند و به عبارت ديگر افزوده
تأكيد در اين مقاله بر دستور موقت قرار گرفت و از آن نتايج زير جهت رفع . گشت

  :شد حاصل نامه آيينابهامات موجود در 
گيرد به منظور  مي صورتمالكيت فكري » ناقض«توقيفي كه در مورد محصوالت . 1
 نه تأمين خواسته؛ زيرا تأمين خواسته به معناي حفظ كردن و ، دستور موقت استاجراي

شود كه يا خواهان بتواند از  اين هدف اخذ مي اب و عمدتاً در امنيت قراردادن خواسته است
مال توقيف شده عين معين ويا د كنه را اجرا شد حكم صادر،محل فروش مال توقيف شده

دن كربه خواهان باشد و او بخواهد از نقل و انتقال آن در جريان رسيدگي يا مخفي متعلق 
توقيف محصوالت « از نامه آيين 183حال اين كه ماده  ؛دكن توسط خوانده جلوگيري ... و 

ي  محصوالت تقلبي و تقليد،كه مصاديق رايج آند كن ميصحبت » ناقض حقوق ادعايي
نظر   به از اين رو،. دست آوردن اين اموال باشده است كه خواهان در مقام ب بعيداست و 

 نه ، صدور قرار دستور موقت است،رسد شيوه مناسب جهت توقيف اموال مذكور مي
 توقيف مذكور با آنچه خواهان تأمين خواسته براي ،به عبارت ديگر.  قرار تأمين خواسته

 در نامه آيين 183عالوه بر اين، سياق ماده . يستن سازگار ،كند  مالي را توقيف مي،آن
» دستور توقيف محصوالت ناقض حقوق ادعايي«در عبارت » دستور«كارگيري كلمه  هب
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ي شود تا براي جلوگير امر پيشنهاد مين مسؤوال به ،در نتيجه.  همين نظر استمؤيدنيز 
 همانند  كاالهاي ناقض حق نيز»توقيف« در مورد 183از مشكالت احتمالي ناشي از ماده 

اما اگر كاالهاي . استفاده كند» دستور موقت« از واژه ، صراحتاً... دستور به عدم ساخت
 182 موضوع مشمول ماده ،با منافع مادي صاحب حق باشد» مخالف«مورد بحث تنها 

 خسارات را جبران كرد، توقيف از ،توان از محل فروش اين اموال كه مي جا و از آن است
 182باب تأمين خواسته خواهد بود؛ امري كه الزم است در اصالحات بعدي در ماده 

  . تصريح گردد
الوقوع   بيني امكان صدور دستور جلوگيري از نقض قريب  و پيش60از ذيل ماده . 2
خوبي   باشد بها الزام به انجام كار يا عدم انجام كارتواند همراه با توقيف مال ي كه مي

 طرح درخواست دستور ، مورد بحثنامه آيينقابل برداشت است كه از نظر قانون و 
  . موقت قبل از طرح دعواي اصلي با اشكال مواجه نيست

 184 چه مادهدر صورت صدور دستور موقت قبل از اقامه دعواي اصلي، اگر. 3
 االجلي را راجع   ضرب،هاي صنعتي و عالئم تجاري  قانون ثبت اختراعات، طرحنامه آيين
 بايد مهلت بيست روزه لكن براي خواهان جهت اقامه دعوا تعيين نكرده، 183ماده به 

الرعايه دانست؛ زيرا   نيز الزمجا  اين قانون آيين دادرسي مدني را 318مذكور در ماده 
 چنين اختياري در طرح اين درخواست قبل از ،كه خواهان دستور موقت يستنمنطقي 

 ،اما با صدور اين دستور كه ماهيتاً اقدامي تبعي است ؛طرح دعواي اصلي داشته باشد
بيني  اي مضبوط براي او پيش اي نسبت به طرح دعواي اصلي در محدوده ديگر وظيفه
صراحت   مذكور در اصالحات بعدي بهنامه آيينت كه از اين رو، الزم اس. نشده باشد

 را با 183 ماده 2اما در وضع موجود بايد تبصره  ؛دسازتكليف اين امر را مشخص 
كه صرفاً صدور دستور موقت تابع قانون آيين دادرسي د كرتسامح به نحوي تفسير 

 تابع ، مذكورنامه آيين در صورت سكوت مابقي احكام مرتبط هم، بلكه مدني نگردد
  .قانون فوق شود

اگر موضوع دستور موقت خارج از حوزه قضايي دادگاه تهران باشد باز هم . 4
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زيرا همان اهميتي كه باعث  ؛صالحيت رسيدگي و صدور دستور موقت با اين دادگاه است
 به دعواي اصلي شد به قياس انتخاب شعبه خاصي در دادگاه عمومي تهران براي رسيدگي

آيد كه   نيز اين چنين بر مي183از ظاهر ماده  . اولويت در دستور موقت نيز  وجود دارد
 دادگاه عمومي تهران باشد يتفكيكي ميان فرضي كه موضوع دستور موقت در حوزه قضاي

 . ويا نباشد صورت نپذيرفته است

شد  انيب بخشي از آن نامه جديد كه ييناميد است اشكاالت موجود در قانون و آ
  .زودي برطرف گردد به

 

  منابع . 7
دستور موقت در حقوق ايران و پژوهشي در حقوق تطبيقي، نهريني، فريدون،  ]1[

  . انتشارات گنج دانش
[2] O. Lestrade, JurisClasseur Brevets, Fascicule 4730,Cession de breve.  . 
[3] WIPO Intellectual Property Handbook:Policy, Law and Use . 
[4] F. Lee, Course de dorit coreen des brevets  . 

كوششي در جهت تمهيد  :تحليل مفهومي ماكيت فكري«زاده، مير قاسم، جعفر ]5[
يادنامه مرحوم ، مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي، »ايي فراگير نظريه

  . 1389فخاري، دكتر امير حسين 
قراردادهاي ليسانس و حمايت از «ريچارد شيفر بورلي ارل فليبروتو آگوستي،  ]6[

  . 1384، 1، شمارهمجله حقوقي داور، مترجم، هداوند، مهدي، »حقوق مالكيت فكري
  . 1384، انتشارات دراك، 3، ج  دادرسي مدني آيينشمس عبداهللا، ]7[
هاي  ، مؤسسه مطالعات و پژوهش،، تهرانقراردادهاي ليسانساهللا،   صابري، روح ]8[

  . 1387حقوقي شهر دانش، 
، بيروت، دار احيا التراث 1، ج جامعه الفصولين، محمد امين بن عمر ابن عابدين ]9[

  . العربي
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، يك جلدي، تهران، حاشيه المكاسبآخوند خراساني، محمد كاظم بن حسين،  ]10[
  . 1406وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 

  . 4، جمصباح الفقاههوي، خويي، سيد ابوالقاسم موس ]11[
[12] Dratler, Dr. Jay, “Licensing of Intellectual Property”, New York Law 

Journal Press, 2004 . 
[13] Battersby, Gregory j. & Grimes, Charles W. , license Agreements, New 

York, 2004 . 
، مؤسسه آل البيت ، قم1جتحرير االحكام الشرعيه علي مذهب االماميه، حلي، عالمه،  ]14[

  . عليهم السالم
، قم، مؤسسه المعارف االسالميه، 5، ج مسالك االفهامالدين بن علي،   شهيد ثاني، زين ]15[

1413 .  
، قم، 6، ججامع المقاصد في شرح القواعدمحقق كركي، علي بن حسين،  ]16[

  . 1414البيت عليهم السالم،   ال  مؤسسه
  . 1389، انتشارات سروش، راز متننصري، عبداهللا،  ]17[
  . 1388، نشر ميزان، هاي تفسيري بر بنياد و هرمنوتيك حقوقي مكتبآقايي، كامران،  ]18[
  . 1390كيوانفر، شهرام، مباني فلسفي تفسير قانون، شركت سهامي انتشار،  ]19[
، حقوق مالكيت معنوي در دادگاه عالمت تجاري و اختراعاتپور نوري، منصور،  ]20[

  . انتشارات مهد حقوق
، چ ، فرهنگ فارسي معين يك جلديمه ريزي انتشارات معينواحد پژوهش و برنا ]21[

  . 1385، انتشارات معين، 8
  . 1388، شركت سهامي انتشار، حق اختراع نگرش تطبيقيصالحي ذهابي، جمال،  ]22[
مجله دانشكه حقوق و علوم ، »قاعده جلوگيري از خسارت«كاظمي، محمود،  ]23[

  . 1384، تابستان 68، ش  سياسي
انتشارات ، 5چ ، 1جامهاي خارج از قرارداد ضمان قهري، الزكاتوزيان، ناصر،  ]24[

  . 1385دانشگاه تهران، 
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[25] Wipo Intellectual Property Hand Book, Wipo Publications, Second edition, 2004 . 

[26] UNCTAD/ICTSD/capacity Building project on Intellectual property 

Rights and substantive 

[27] Development Resource Book on TRIPS and Development, publisher not 

mentioned, 2003 . 
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