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  :چكيده
از ايـن رو در فرصـتي كـه تـا            دارد،  جهاني قرار  تجارت ايران در آستانه عضويت در سازمان          

پيوستن قطعي وجود دارد بايد ضمن تامين و تضمين حقوق مالكيت فكـري، شـرايط تجـارت       
 اين ،دشوهموار  مسير رقابت نيز  تا در بستر حقوق انحصاري مالكان فكري،هد كرآزاد را فراهم

مقاله سعي دارد به دكترين استيفاء حق به عنوان راهگشاي تنش ميان حقوق مالكيت فكـري و                 
به عبـارتي ديگـر حـوزه و         مالكيت سنتي با نگاهي به تنش اين حقوق با تجارت آزاد بپردازد،           

  .  نمايد بررسي مي راشرايط اعمال آن و داده تبين و توضيح  راانداز دكترينچشم
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  مقدمه

امروزه جهان به سوي جهاني شدن در حركت است و اين پديده بـه عنـوان مدينـه فاضـله                    
فراروي مردم دنيا نهاده شده و در اين ميان، تجـارت و رقابـت آزاد از آرمـان هـاي هميـشگي                      

ي فعـاالن عرصـه تجـارت و اقتـصاد در      تا همـه   كردآنها به يكديگر مساعدت خواهند       .هستند
گونه انحصار، تبعيض و مـانعي وجـود نـدارد، در    كه هيچشرايطي منصفانه و متعادل و در حالي 

اي است كه از يكپارچگي بازار       در اين حال، جهان همچون دهكده      .اقتصاد جهاني حضور يابند   
هـا و فعـاالن اقتـصادي در        است، موانع تجارت از ميان رفتـه و شـركت         و همگرايي برخوردار    

 اين علـم    ،از طرفي  .پردازندهاي تجاري خويش مي   فضاي سرشار از انگيزه به گسترش فعاليت      
 از  .ها باشـد  ها ومكان ي زمان حقوق است كه با پويايي خود سعي دارد پاسخگوي نيازهاي همه          

نمايد تا هم پاداشي براي مالكان فكري فراهم نمايـد          ميحقوق مالكيت فكري را خلق       ،يك سو 
و هم رفاه بشري در پرتو آن تامين گردد اما از سويي تجارت و رقابت آزاد نيز از اهداف آرمان                 

ها شهري است كه بشر به دنبال دستيابي به آن است تا فارغ از هرگونه دغدغه و تبعيض، قيمت                 
كنندگان باشد، در اين بين يكـي از نيروهـاي          مصرفاي از محصوالت فراروي     كاهش و گستره  

گذار با شناخت اقتصاد جامعـه خـويش، قـانوني را           اصلي سازنده حقوق، اقتصاد است و قانون      
نمايد كه اهداف متعالي جامعه را تامين نمايد، لـذا در پاسـخ بـه تـنش ذاتـي حقـوق                     وضع مي 

 مـردم جامعـه، حقـوق بـا         دن سـعادت   كـر  مالكيت فكـري و تجـارت آزاد و سـرانجام فـراهم           
 .نمايـد خودجوشي خويش ضمن حفظ استقالل، سـاز و كـاري مهـم و برجـسته را خلـق مـي                   

(The Exhaustion of Rights)  دكترين استيفا حق
آوردي از ره د تا شواز بطن حقوق متولد مي 

  . تامين نيازهاي مقتضي بشري باشد
  

   خريداران تعارض حقوق انحصاري مالكان فكري و حق مالكيت-1
همواره اين امر بديهي است كه پس از انعقاد عقد بيع بين فروشندگان و خريداران، مشتري                

اي كـه تـصوري     بـه گونـه    ) قانون مدني  362 ماده   1بند  (گردد  مالك مبيع و بايع مالك ثمن مي      
در واقع اين رويكـردي اسـت كـه نـه تنهـا         .انگيز خواهد بود  ار شگفت يبرخالف اين مسئله بس   

 پس از اولـين     ،به عبارت ديگر   .م بلكه حقوقدانان نيز در تحقق آن ترديدي نخواهند داشت         مرد
تواند هر نوع تصرفي را كه مايل اسـت از اسـتعمال تـا اعـراض يـا اتـالف                     مي خريدار ،فروش

فروشد و شرايط   ب اهد بود آزادانه مبيع مذكور را       او قادر خو   نسبت به مال خويش اعمال نمايد،     
  .  كه مدنظر دارد به ديگري اجاره دهديتعيين كند يا با هر اجاره بهايمعامله را 

ي حقوق مالكيت فكري نيز همين موضوع مورد توجه قرارگرفته و اين پرسش را              حوزه در
رغم وجود انحصار قانوني مالكان فكري، خريداران محصوالت فكري         كند كه آيا علي   مطرح مي 
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داراي قدرتي همانند خريدار ديگـر       يا حق اختراع است،    كه حامل عالمت تجاري      يمانند كاالي 
يـا ديگـر موضـوعات      (كه محصول داراي حق مالكيت ادبي و هنري          هنگامي باشند؟كاالها مي 

آيد، آيا او قادر خواهـد بـود        در طي عقد بيعي به مالكيت خريدار درمي        )حقوق مالكيت فكري  
توانـد آن را بـه ديگـري عاريـه          مي ،يعني آنكه  ؟كه آنچه را كه تمايل دارد با آن كاال انجام دهد          

دهد يا حتي بفروشد و اين در حالي تحقق يابد كه وي مقتدرانه حـق مالكيـت خـود را آزاد و                      
 رها از نظارت مالك فكري به منصه ظهور رساند؟ آيا خريداران محصوالت فكري همانند ديگر     

  خريداران از مالكيت سنتي برخوردار خواهند بود؟ 
 چشمگير دارند زيـرا كـه آنهـا بـا     يفكري با ديگر مالكان كاالها و محصوالت تفاوت   مالكان  

هاي شبانه روزي به مطالعه و تحقيق و تجربه همت گمارده      صرف هزينه و وقت بسيار و تالش      
 از اين رو    .اندزندگي بشري را در مسير رفاه و بهروزي رهنمون كرده          ،و با تقديم ابداعات خود    

هروندان به ظهـور    شهمچنين تشويق ديگر     اس خدمات كم نظير اين مبتكرين و      گذار به پ  قانون
بينـي  استعدادهاي خويش در مسير توسعه ملي، حق انحصاري را براي اين گروه از مالكان پيش          

اي از ايـن     در اين مقاله به دنبال تبين داليل انحـصار نيـستيم امـا سـعي داريـم شـعبه                   .نمايدمي
عارض است، بررسـي و سـاز و كـاري كـه علـم              تن در   ا سنتي خريدار  انحصار را كه با مالكيت    

  .ميكند، تبيين نمايحقوق به صورت دكترين استيفاء حق ارائه مي
هاي مانند فروش، ساخت و توليـد، واردات        مالكان فكري داراي حقوق انحصاري در زمينه      

در بـاب كنتـرل و     آن است كه يك مالك فكري داراي حـق           اما يكي از اين حقوق،     .هستند... و
 مسير تجاري كاالست به عبارت ديگر مالك فكري از اين حق برخـوردار اسـت كـه                  برنظارت  

 در جامعـه توزيـع     ...اجـاره و   محصوالت خود را با اعمال شرايط يكطرفه خود از طريق  بيـع،            
)(Distribution Right     نمايد و حتي پس از انعقاد نخستين فروش بر حيـات اقتـصادي محـصول

بهاي هاي متعاقب يا اجاره   هاي فروش  او قادر خواهد بود كه با تعيين قيمت        .رت داشته باشد  نظا
آينده يا حتي مخالفت با فروش بعدي، مالكيت سنتي خريدار بـر عـين و منـافع را بـا چالـشي                      

نظـر  ار از نقطه  ذگتواند با اتكا به حقوق انحصاري كه قانون       مالك فكري مي   .بزرگ روبرو نمايد  
كااليي كـه نخـستين     هاي آينده از    برداريدت بشري در يد او قرار داده است، از بهره         ا سع تامين

به عبـارت ديگـر     . جلوگيري نمايد  ....و اجاره    در قالب عقود بيع،     فروش رفته    بار توسط او به   
تجاوز بـه حـق مالكـان فكـري         برابر با   هرگونه فروش مجدد كه از سوي مشتريان تحقق يابد،          

  .خواهد بود
قدرت مداخله مالكان  فكـري وجـود دارد تـا بـه ايـن                 جهت كاستن از   تهاي متفاو نظريه

ترتيب موازنه منطقي بين مالكان فكري و خريدارن برقرار شود و خريداران بتواننـد از مالكيـت    
 The Implied) »اجازه ضـمني «توان به نظريه  از آن جمله مي.سنتي خود به طور كامل بهره برند
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Licence)
گـردد كـه خريـدار يـك         به موجب اين دكترين انگليـسي، فـرض مـي          .اشاره داشت   

بـرداري  تواند آزادانه به بهـره    محصول، اجازه ضمني براي استفاده يا فروش مجدد را دارد و مي           
 نقطه ضعف اين دكتـرين آن اسـت كـه          اما   .)p.29) 1993 A.Benyamin تجاري بعدي دست زند   

 بـا اعمـال     اولـين فـروش   هنگـام   در     انديشي توسل جويد و   حتتواند به مصل  مالك فكري مي  
  از طرفـي   1.، ممانعـت بـه عمـل آورد       .... يـا    بيع مجدد محصول  از  محدوديت صريح قراردادي    

       آور گـردد زيـرا كـه آنـان    تواننـد بـراي خريـداران بعـدي نيـز، الـزام           هايي مي چنين محدوديت 
  .گردند مقامان خريدار اوليه مي-قائم

 (First Sale) »اولين فروش «عنوان اي بامريكا نيز نظريهدر آ
در  د كه نخـستين بـار  روجود دا 

د و منظور از آن، اين بود كه هرگاه مالك اثر ادبي            شهاي ادبي و هنري اعمال       مالكيت خصوص
نيازي  داد، متصرفان آتي نسخه،   و هنري مالكيت خود نسبت به يك نسخه از اثرش را انتقال مي            

م مذاكره با مالك اوليه ندارند تا رضايت وي را جهت بيع يا ديگـر طـرق انتقـال نـسخه          به انجا 
  .) قانون مالكيت ادبي و هنري آمريكا109ماده ( ورندآبدست 

 »استيفاء حق« كه در باب كاهش اقتدار مالكان فكري وجود دارد، تئوري            نظريهترين  اما مهم 
 بـه طـور   .مطرح گرديدErschopfung" "  واژه تحت عنواناست كه نخستين بار در حقوق آلمان

خاتمـه و فرسـودگي     در معناي لغوي به تهي سـازي، تمـام شـدن،    Exhaustionكلي بايد گفت
ن در علم حقـوق آن اسـت كـه بـا اولـين      آ اما منظور از     )482، ص 1377آريان پـور،  (گردد  تعريف مي 

توانـد از   ري نمـي  عرضه محصوالت فكري توسط مالك فكري يا بـا رضـايت وي، مالـك فكـ               
حقوق مالكيت فكري خويش جهت جلوگيري از واردات يا صادرات محصوالت فكـري بهـره               

توان مثالي را تصور كرد، يك       مي نظريهدر توضيح اين     .)179، ص   1382فرهنگ حقوقي آكسفورد،  ( جويد
 است، محـصوالت خـود را بـه بـازار           »دينا«شركت شكالت سازي كه صاحب عالمت تجاري        

هاي كوچك و بزرگ در معـرض فـروش مـشتريان           كند، اين محصوالت در فروشگاه    مي عرضه
رويد و يك بسته شـكالت      ها مي گيرد و شما به عنوان مشتري به يكي  از اين فروشگاه           مي قرار

كنيـد يـا بـه دوسـتانتان        ها را ميـل مـي      پس از خريد، با خيال آسوده، شكالت       .خريددينا را مي  
 ترديـدي  توانيد آن بسته را به ديگري بفروشيد، در اين هنگام هـيچ  مينماييد يا حتيتعارف مي 

ـ منظريـه    در حقيقت    .ايدشدهنحق مالك فكري     كه مرتكب نقض  نخواهيد داشت    ايـن   ور در زب
نمايد، پس از انعقاد نخستين بيـع كـه از سـوي مالـك عالمـت                و اعالم مي   كندميان مداخله مي  

رت گرفت، ختم حق مالكان فكري در بـاب نظـارت و            تجاري يا افراد مجاز از جانب وي صو       

                                                           
 شد اما پس از مدتي نامناسب تـشخيص داده شـد زيـرا كـه                 ميالدي در انگليس متولد    1871 دكترين اجازه ضمني در سال       -1

  (1871توان به دعوي كردند، در اين رابطه ميهاي قرار دادي متزلزل ميمالكان فكري به سادگي اثرات آنها را با محدوديت

Betts .v. willmott(مراجعه كرد  :Betts. V. Willmott (1871) LR 6 ch 239                                           
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گيرد و از ايـن پـس،       صورت مي  كاال.... كنترل مسير تجاري و مداخله در عرصه تعيين قيمت و         
اينجـا   واقـع در   خريدار خواهد توانست حيات اقتصادي محصول را در يد خـويش داشـته، در             

رفت تا با بن بـست      ئله كه مي  يابد و گره يك مس    بازگشت به مالكيت سنتي خريدارن تحقق مي      
تـوان يـك مـرز ضـروري ميـان مالكـان فكـري و               مـي   را نظريـه اين   .شود باز مي  ،روبرو گردد 

 نظريـه اگر ايـن   :اي كه، به گونه)(Prof. Herman Cohen Gehoram.2006.p1  خريداران تصوركرد
 تجاوز به حق    ...وجود نداشت مسلماً هرگونه بهره مندي از محصوالت فكري به صورت بيع و            

اقدامات قانوني مـانع تجـاوز بـه     توانستند بابود و مالكان فكري مي  انحصاري مالكان فكري مي   
 دكترين سبب خواهـد شـد، هرگونـه انتقـال مالكيـت             ، اين  به عبارت ديگر   .حقوق خود گردند  

 تنها با تصميم خريداران صورت      ،منفعت محصوالتي كه داراي حق فكري هستند       بعدي عين يا  
  .ردگي

   

   دكترين استيفاء حق در آينه واژگان حقوقي-2
در در يكـي از آراء       )Reichagericht( واژه استيفاء حق نخستين بار توسط يك قاضي آلماني        

اثر حمـايتي كـه توسـط حـق          :داشتار مي ع ميالدي به كار رفت كه اش      1902 مارس   27تاريخ  
شود با اولين فروش    اختراع داده مي  د يعني حق انحصاري كه به موجب حق         شواختراع اعطا مي  

  .يابدخاتمه مي
تـرين مـسائل مـرتبط بـا        براي توضيح كامل نظريه مذكور بايد اشاره داشت كه يكي از مهم           

 مالكان فكري داراي حق انحصاري در .است) (Parallel Imports »واردات موازي«اعمال دكترين 
توانند با افـراد ديگـري       آنها مي  .دواردات محصوالت منشعب از تراوشات فكري خويش هستن       
كه مخترع يـك    » الف«طور مثال   ه   ب .قرارداد منعقد نمايند و اين حق خود را به آنها اعطا نمايند           

هاي لباسشويي را وارد كشور خـويش نمايـد،         تواند اين ماشين  نوع ماشين لباسشويي است، مي    
برداري، اجازه  قرارداد مجوز بهره  وارد قرارداد شود و طي      » ج«و  » ب«همچنين قادر است كه با      

اگر چه عالقمند به واردات اين      » د«واردات اين محصوالت را به آن دو بدهد، در اين ميان فرد             
توانـد بـه    ندارد نمـي  » ب و ج  «يا احياناً   » الف«ها است اما چون قراردادي با       شوييماشين لباس 

 عملي را انجام دهد، متجـاوز بـه         ور اقدام نمايد و در صورتي كه چنين       زبواردات محصوالت م  
الـف،  «ي  مجموعـه  ي قراردادي با    هيچگونه رابطه » د«به عبارتي ديگر،    . گرددحق محسوب مي  

مطـرح  » د« ارتباطي آنها است، در اين ميان اين پرسش براي           ندارد و خارج از زنجيره    » ب و ج  
محصوالت اقـدام نمايـد،     به واردات اين    » الف«تواند بدون كسب اجازه از      است كه چگونه مي   

  كه هيچ تجاوز به حقي روي ندهد؟در حالي



  

   1387ن بستا تا، 2شمارة ، 38 دوره ،  فصلنامه حقوق                                                            102 

هـا از طريـق     هنگامي كه براي نخستين بار، اين ماشين لباسشويي        ور،زب م نظريهاما با اعمال    
در ارتباط با آن محصوالتي كه بـه        » الف«ي حق   يا با رضايت او به فروش برسند، خاتمه       » الف«

 كه با فـروش، اجـاره و يـا واردات           يستديگر قادر ن  » الف«و  گردد  اند، اعالم مي  فروش رسيده 
ي لـذا بـه مـوازات شـبكه        .اين محصوالت مخالفت نمايد و يا هرگونه اعتراضي را مطرح كنـد           

تواند به واردات محـصوالتي كـه قـبالً بـا           نيز مي » د«پردازند،  كه به واردات مي   » الف، ب و ج   «
دكتـرين بـه     در اين جا بايد دانست كـه      . ام نمايد رضايت مالك فكري در بازار عرضه شده، اقد       

تواند با درك چگونگي و پي بردن به كاركرد قطعات و           معني آن نيست كه خريدار محصول مي      
هايي از آن بپردازد يا وقتي كـه يـك اثـر ادبـي را خريـد، از آن              ساختار محصول به توليد نمونه    

تنها به معنـاي آن     » استيفاء حق «ساند بلكه   برداري نمايد و آن را به فروش بر       رونويسي يا نسخه  
ي اثرش توسط او يا رضايتش در بـازار     است كه مالك قانوني اموال فكري، پس از آن كه نمونه          

دهـد و از    عرضه شده، حقش در باب كنترل و نظارت روي مسير تجاري كاال را از دسـت مـي                 
پس فـروش مجـدد، اجـاره       از اين   . اين پس آن محصول به درياي آزاد تجارت خواهد پيوست         

وجـود دارد، خريـدار متجـاوز نيـست و بـدون       يد خريدار جديد است و چون دكتريندر ... و
پس كليـد درك ايـن معمـا در اينجاسـت كـه             . كسب اجازه اقدامات بعدي را انجام خواهد داد       

 تواند از توليد و ساخت يا نسخه برداري آثارش جلـوگيري نمايـد امـا در               مالك فكري تنها مي   
برداري است، نه ساخت محصول و بـه طـور كلـي هـيچ              فروش، نه نسخه  اولين  شرايط پس از    

دهد يعني همه حقوق خود اعـم       تجاوزي رخ نداده است، خريدار آنچه را كه خريده، انتقال مي          
  .نمايداز مالكيت عين و منفعت را به ديگري متقل مي

تخصصي پرداخته نشده است، معادل     در زبان حقوقي ايران از آنجا كه به اين بحث به طور             
 انقطاع، خاتمه حق، فرسـايش  نظريهتوان از رسد ميرايجي براي آن وجود ندارد اما  به نظر مي         

 زيرا كه مسئله مهـم بـه اتمـام رسـيدن     .حق يا استيفاي حق به عنوان معادل فارسي آن بهره برد       
اسـتيفاء   «يـن مقالـه از اصـطالح      دهند، اما در ا   حقوق مالكان فكري را مورد توجه خود قرار مي        

 استفاده شده است زيرا از طرفي مالك فكري با اعمال اهليت استيفاي خـويش، در حـق                  1»حق
آورد و از   كند و آنرا به اجـرا در مـي        ار در اختيارش نهاده، تصرف مي     ذگمصرحه خود كه قانون   

اسـت كـه گـويي      حوزه حقوق مالي مالك فكري برخوردار        طرفي اين حق از چنان اهميتي در      
از . نمـاييم  لذا ما حقوق را استيفاء شده تلقي مـي         .نمايدي حقوق خود را استيفاء مي      همه ،مالك
شـود،     در سوي ديگر ميدان نيز خريدار از يك حق قانوني متعلـق بـه مالـك منتفـع مـي           ،طرفي

                                                           
هاي مـرتبط بـا تجـارت    نامه راجع به جنبهنظام حق اختراع ايران پس از پذيرش موافقت     «مقاله   اين اصطالح نخستين بار در    . ١

 مجله دانشكده حقوق و علـوم سياسـي دانـشگاه تهـران،             66شماره  (سعيد حبيبا به كار رفته است         دكتر »حقوق مالكيت فكري  
  ).1383زمستان 
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بـه  حق انحـصاري مالـك    يعني او با جلب رضايت مالك  فكري درطي يك معامله توانسته، از            
جانب دو طرف    گونه استيفاء را از     دور از واقع نيست كه دو      ، از اين رو   .سود خويش بهره ببرد   
  .قرارداد متصورگرديم

  

  رضايت: ترين مولفه اعمال دكترين مهم-3
حق نسبت به كاالهايي كه در بازار از طريق مالك فكري يـا بـا                استيفاء دانستيم كه دكترين  
باشد، عامل كليدي برانگيز ميدر تعريف، آنچه توجه. شودل ميگردد، اعمارضايت او عرضه مي

در » اسـتيفاء حـق   «الشعاع قرار گيرد، اعمال     اي كه اگر اين عامل تحت     است، به گونه  » رضايت«
اي است كه معناي آن، در ظاهر، ساده است امـا بـا    واژه» رضايت«رد،  يگ مي قراراي از ابهام    هاله

 همان موافقت و    »رضايت« .فت كه اين واژه، سهل و ممتنع است       كمي تأمل و درنگ خواهيم يا     
ود شـ اختيار و ميل قلب است به طرف يك  عمل حقوقي كه سابقاً انجام شده يا االن انجام مـي      

     واقع خواهد شد و اين رضايت هم به زمان گذشته هم به حـال و هـم بـه آينـده تعلـق                       يا بعداً 
مثالً تصور كنيد اولين فروش توسط يك شعبه فرعي مالك           .)335، ص 1380جعفري لنگرودي، ( گيردمي

انتقال گيرنده، توزيع كننده انحصاري يا نماينده مالـك فكـري صـورت       فكري يا مجوز گيرنده،   
  گاهي اوقات نيز ممكن است يك انتقال قطعي انجام شود و در ازاي پرداخت مبلغ مـورد         .گيرد

اي كه ديگر هيچگونه ارتباطي بـين انتقـال          گونه نظر طرفين، حق مالكيت فكري منتقل شود، به       
اليه واگذار منتقل دهنده و انتقال گيرنده وجود نداشته باشد زيرا كه حق مالكيت به طور كامل به          

 License( بـرداري  امكان دارد كه بين دو طرف قـرارداد اجـازه بهـره   ،از طرف ديگر. شده است

Agreement)
االمتيـازي مبتنـي بـر يـك تعـداد كـاالي             دهنده حق  مثالً انتقال . وجود داشته باشد   

فروخته شده دريافت كند و قدرت خود را بر كنترل كيفي محصول توليد شده از طريـق انتقـال       
 خـاص كـاال صـورت گيـرد و          ي تعـداد  دربارهگيرنده حفظ نمايد و به اين ترتيب قرارداد آنها          

در ايـن   . تقل اليه را باز پـس گيـرد       ي خاص، حق اعطا شده به من      انتقال دهنده پس از يك دوره     
  .قسمت به بررسي حاالت مختلف خواهيم پرداخت

  ـ اولين فروش از طريق اعضاي يك گروه اقتصادي انجام شود1
اي كـه   آيـد، بـه گونـه     وقتي كه يك گروه اقتصادي متشكل از اعضاي مختلف بوجـود مـي            

دون شك دكترين استيفاء حـق      ب. آور است   تعهدات هر يك از اعضا، براي سايرين نيز مسئوليت        
شـود،  نسبت به كاالهايي كه توسط يك  شعبه  فرعي يا يكي از عـضوها در بـازار عرضـه مـي                     

 گـروه نيـز،     y را در بازار عرضـه كنـد، عـضو           X يعني اگر شركت مادر، كاالي       .شوداعمال مي 
ـ       ،به هـر حـال    . يابد و بالعكس  حقش در باب كنترل مسير پايان مي       ا يـك    در چنـين وضـعيتي ب

 (Metro)»مترو«اي به نام  در پرونده،به طور مثال .خانواده اقتصادي روبرو هستيم
 از يـك زيـر شـعبه    
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 پس از ايـن فـروش، يكـي از اعـضاي     . را در فرانسه عرضه كرد     خود  محصوالت ،يك گروه اقتصادي  
 محصوالت شعبه مذكور هم عضو آن بود، با فروش مجدد آن گروه اقتصادي وابسته به خواهان كه زير

 دادگاه، راي داد كه چون رضايت در اولين فروش وجود داشته، دكتـرين              ، كرد در آلمان مخالفت  
  .(D.G.Goyder.1993.p. 87-91)شود اعمال مي

  .ـ اولين فروش از طريق نماينده يا توزيع كننده انجام گيرد2 
) يرانحـصاري انحـصاري يـا غ  (هنگامي كه اولين فروش از طريق نماينده يـا توزيـع كننـده         

انـد،  اي كه اين افراد از طرف مالك فكـري چنـين اقـدامي را انجـام داده                يابد به گونه  تحقق مي 
زيرا در چنين حالتي پيوسـتگي حقـوقي و اقتـصادي           . شوداستيفاي حق مالك فكري اعمال مي     

اين افراد آن قدر قوي است كه رضايت مالك فكري براي اولين فروش قابل تحقق باشد و اين                  
   كنـد و چـه در بـاب توزيـع         ه در مورد نماينده مالك كه به نمايندگي از سـوي او عمـل مـي               چ

در حقيقـت ايـن     . رسـد به منصه ظهور مي    پردازد،اي كه از طرف توليدكننده به توزيع مي       كننده
اي كـه   به گونه . برداري از حقوق مالكيت فكري دست بزنند      اند تا به بهره   مجموعه گرد هم آمده   

 مسئوليت ناشي از اعمال يكي را به ديگري منتسب دانـست يعنـي مـسئوليت ناشـي از                 توانمي
  . عمل نماينده يا توزيع كننده قابل استناد به مالك است

  . ـ اولين فروش از طريق مجوز گيرندگان صورت گيرد3
بـرداري از حقـش در      اي را به ديگري براي بهره     هنگامي كه يك مالك حقوق فكري، اجاز      ه

دهد، حق مالك فكري در باب كاالهاي داراي حـق مالكيـت فكـري كـه                رو خاص مي  يك قلم 
يابد و مالك فكري ديگر     گردد، پايان مي  براي اولين بار توسط مجوز گيرنده، به بازار عرضه مي         

تواند اعتراضي را مطرح سازد و يا پرسشي از اين دست را مطـرح نمايـد كـه چـرا چنـين                      نمي
  ...روند و ميمحصوالتي مجدداً به فروش

  . ـ اولين فروش تحت مجوزهاي اجباري صورت گيرد4
د كـه مالـك فكـري تمـايلي بـه         شـون دانيم مجوزهاي اجباري زماني صادر مي     طور كه مي  همان

عرضه محصوالت خويش ندارد و يا عرضه آن كافي نمي باشد و اين در حالي است كه بـه لحـاظ                     
 .گرددگيري از آن كاالها به شدت احساس مي       ال و بهره  ضرورت استعم ... مسائل امنيتي، بهداشتي و   

گردد تا به نيازهاي جامعه پاسخ      در نتيجه از سوي مقامات رسمي كشورها، چنين مجوزي صادر مي          
 مجوز گيرنده گردد واين حال بدون اجازه مالك فكري از محصوالت بهره برداري مي داده شود، در

گردد كـه آيـا در ايـن جـا نيـز            اد و لذا اين چالش مطرح مي       اولين عرضه را انجام خواهد د      اجباري
  گيرد يا خير؟استيفاي حق صورت مي

:   مطرح گشت، قضيه از اين قرار بود1985ي معروفي كه در اين باب در اروپا به سال پرونده در
 نمايـد، ي بازار مي  ، محصوالت را روانه   گردد و مجوز گيرنده   پس از آنكه مجوز اجباري صادر مي      



  

 105                                       دكترين استيفاء حق در نظام حقوق مالكيت فكري                         

كنـد و ايـن     خريدار آن محصوالت به واردات آنها به يكي از كشورهاي عضو اتحاديه اقدام مي             
 دادگـاه عـدالت اروپـا در ايـن          ، فكري، با اين واردات موافق نبود      مسئله در زماني بود كه مالك     
به لحاظ آن كه رضايت مالك فكري در اين پرونده مفقـود اسـت،    : پرونده چنين تصميم گرفت   

، در توضيح ايـن رأي بايـد        Harmon.v.Heochs)( باشد واردات محصوالت معقول مي    مخالفت با 
گفت در جايي كه مقامات صالح و قانوني كشورها به يك شخص ثالث، مجـوز اجبـاري اعطـا             

پردازد، در واقع امـر چنـين       نمايد و او به توليد، ساخت و بازاريابي و عرضه محصوالت مي           مي
اند و بسيار سخت است كـه       مالك فكري، اين مجوزها صادر شده     رغم ميل باطني      است كه علي  

اي بخواهيم در اين جا رضايت را مفروض بدانيم زيرا كه مالك فكري از حق انحـصاري اوليـه                 
باشد كه محصوالت را به بازار        كه مقنن برايش در نظر گرفته كه همان تعيين آزادانه شرايطي مي           

  .عرضه نمايد، محروم گشته است
 در اختراعـات، قانونگـذار، حـق انحـصاري          ،طور مثـال  ه  تر اشاره شده ب   ور كه پيش  طهمان

محصوالت را به مخترع اعطا كرده و مخترع با اتكا بر آنها در شرايط              ... توليد، عرضه، فروش و   
پردازد و در اين راستا مابه ازاي را كـه از           كامالً انحصاري به ارائه شرايط خود جهت معامله مي        

كه در مجوزهاي اجبـاري چنـين آزادي در    در حالي دارد،ادالنه است، دريافت مي   ويش ع خ نظر
اي از نويـسندگان، در ايـن       البته بايد خاطرنشان شود كه ممكـن اسـت عـده           .معامله متصور نيست  

تصميم مقامات ملي براي اعطاي  و ) (David I Keeling,2003,p.87موارد، رضايت را مفروض بنگارند
 جايگزين رضايت مالك فكري نمايند و در اين حال به لحاظ رعايت مصالح ملـي     مجوز اجباري را  

حـالتي را تـصور كـرد كـه         ممكن اسـت     .و نظم عمومي، انقطاع حق مالك فكري را اعالم نمايند         
ي افرادي باشند كه زير شعبه مالك هستند و رابطه حقوقي يـا             مجوز گيرندگان اجباري، از زمره    

آيـد كـه مـسئله مجوزهـاي       در اين حال بـه نظـر مـي         .لك فكري دارند  اقتصادي تنگاتنگي با ما   
گيرد و استيفاء حق صورت ي اقتصادي قرار ميي نزديك يك خانوادهاجباري تحت لواي رابطه

ات هـر   ظـ باشد، اين است كه با لحاظ مالح      گيرد اما به هر حال آنچه كه در عمل متصور مي          مي
  .)G.Tritton,1996,p.301(پرونده نتيجه را اعالم نمود

  انتقاالت -5
 (IHT Internationale Heiztechnik v. Ideal Standard)   مطرح شد كـه ييا دعو1994در سال 

، مالك عالمت تجاري كـه عالمـتش را در          پروندهداد، در اين    اين مسئله را مورد توجه قرار مي      
فرانسه و آلمان به ثبت رسانده بوده، مالكيت عالمت خـود در فرانـسه را بـه شـخص ديگـري                     

نمايد، اين در حالي بود كه هـيچ ارتبـاط حقـوقي و اقتـصادي بـين ايـن دو وجـود                      واگذار مي 
كنـد و   در آلمان مـي   نداشت، انتقال گيرنده پس از اين انتقال، شروع به عرضه محصوالت خود             

ي حفظ شده براي مالك اوليه عالمت بـود، ايـن مـسئله             آلمان دقيقاً سرزميني است كه محدوده     
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دعوي تجاوز را طرح نمايد كـه سـرانجام دادگـاه راي داد كـه دكتـرين                  شد مالك آلماني    سبب  
رسـد،   مي در اين پرونده آنچه قابل توجه به نظر        .گردداستيفاي حق در اين موقعيت اعمال نمي      

گردد و لذا   اين است كه با انتقال اوليه عالمت از يك فرد به ديگري، رضايت تلويحي احراز مي               
بايد دكترين اعمال شود اما آنچه در عمـل اتفـاق افتـاد و دادگـاه مـدنظر قـرارداد آن بـود كـه                         

  و ايـن در واقـع       » نيـست  رضايت تلويحي در هر انتقال، رضايت ضروري براي اعمال دكترين         «
اما از طرفـي ممكـن   . باشد و ما بايد بين اين دو رضايت تميز قائل گرديم     يك مسئله كليدي مي   

گيرد كه روابط حقـوقي و اقتـصادي بـا يكـديگر دارنـد، مـثالً                است انتقال بين افرادي صورت      
     اي مطـابق بـا يـك قـرارداد اجـازه           حالتي را متصور شويد كه كه دو طرف بـا يكـديگر رابطـه             

در اين حال انقطاع حق روي خواهد داد و ترديدي وجود ندارد كه در واقـع     . داري دارند بربهره
اين مسئله كـه اگـر      . يابدرضايت تلويحي اجازه دهنده وجود دارد و لذا استيفاي حق تحقق مي           

گـردد يـا    دكترين استيفاي حق اعمال مـي       آيا ،هيچ ارتباطي بين انتقال دهنده و منتقل اليه نباشد        
بعـضي معتقدنـد    . نمايـد اي را فراروي مـا مطـرح مـي        هاي بسيار متناقض و پيچيده    سخخير؟ پا 

1993,p.325).E.G.Benyamini(     شود زيرا انتقال دهنـده و منتقـل اليـه           كه استيفاي حق اعمال نمي
 كنوانـسيون  76) 2(توانند به عرضه محصول توسط ديگري رضايت دهند و حتي بـه مـاده             نمي

شـود كـه    نمايند كه بيان داشته، دكتـرين تنهـا زمـاني اعمـال مـي             ستناد مي حق اختراع اروپايي ا   
  1.ارتباطات تجاري و اقتصادي بين مالكان حق اختراع وجود داشته باشد

كند كه ارتبـاط بـين دو        فرقي نمي  .Ibid)( نماينداي از نويسندگان ديگر هم استدالل مي      عده
بـراي  ) عـدم رضـايت   (بايد بتواند از اين ابـزار       طرف باشد يا خير؟ و به هر حال انتقال دهنده ن          

 ديـدگاه نويـسندگان     ،آيد به نظر مي   . يكپارچگي آن  سوء استفاده نمايد      تفكيك بازار و لطمه به    
اخير با جانبداري از اهداف عاليه تجارت آزاد انجام شده است زيرا كه بـر ايـن پندارنـد نبايـد                     

دليـل رقابـت آزاد را بـه خطـر          د و مزاياي بـي     تجارت آزا  ،ايمجاز دانست كه هر كس به بهانه      
  .دانداز
  . ـ اولين فروش در نقض قرارداد منعقده با مالك فكري انجام شود6

هـاي متعاقـب تجـاري      بـرداري تواند رضايت خويش جهت ساير بهره     يك مالك فكري مي   
اعالم نمايد، ايـن  خريدار و نتيجتاً اعمال دكترين استيفاء حق را از طريق قرارداد منعقده با افراد              

آورد يا مجوز گيرنده كـه جـواز        توانند شامل منتقل اليه كه حق مالكيت را به دست مي          افراد مي 
گيـرد، ممكـن    اي صـورت مـي    وقتي معاملـه   .يابد، باشند استفاده از حقوق مالكيت فكري را مي      

ن مالـك   است ما تصور نماييم كه چون محصوالت مطابق با قرارداد منعقد شده در گذشـته بـي                

                                                           
  .استدالل اكنون قابل قبول نيست زيرا كنوانسيون حق اختراع اروپايي هرگز اجرا نشد اين .1
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. ي اوليه، عرضه شده، رضايت مالك فكري قابل احـراز اسـت           فكري و خريدار يا مجوز گيرنده     
اما در واقع امر چنين است كه هميشه، تحقق يك قرارداد اوليه با مالـك فكـري، رضـايت او را             

گونـاگوني را    نشان نخواهد داد مالكان فكري ممكن است در قراردادهاي خود شروط متنوع و            
محصوالت ارائه شده توسط مجوز گيرنـده يـك عالمـت تجـاري، از كيفيـت                : هند، مثالً قرار د 

ي استاندارد محصوالت مالك فكري، تنزل نكند يا مجوز گيرنده حق اختـراع از زمينـه اسـتفاده                
هاي كمي مقرر تجاوز نكند يا اينكه مجوز گيرنده، محـصوالت           مصرح در قرارداد يا محدوديت    

حي شده از سوي مالك فكري مثالً يك شهر يا منطقه خاص، به فـروش               را خارج از قلمرو طرا    
تواند با واردات محصوالتي كـه بـه وسـيله    پرسش آن است كه آيا يك مالك فكري مي  .نرساند

مخالفـت ورزد    اليه توليد شده يا در بازار عرضه شده و به فـروش رفتـه،             مجوز گيرنده يا منتقل   
  حقي جهت مخالفت ورزيدن متصور است؟  ود،يعني اگر از قرارداد اوليه تخلف ش

شود بلكه بايد در هر پرونده و به صورت مورد بـه            پاسخ به اين پرسش به سادگي داده نمي       
اي كـه آيـا در      است، به گونـه   » رضايت«باشد، احراز مؤلفه    مورد پاسخ داد، اما آنچه كه مهم مي       

لين فروش رضايت دارد يا نه؟ مثالً       صورتي كه از قرارداد اوليه تخلف گشته، مالك فكري به او          
تصور نماييد، مالك يك عالمت تجاري در قراردادش با مجوز گيرنده يا منتقل اليه، اين بنـد را                  

گنجاند كه بايد، ضوابط كيفي خاصي در باب محصوالت داراي عالمت اعمال شود، اما پس               مي
 كـه آن كيفيـت مطلـوب مالـك     از انعقاد قرارداد، طرف قرارداد، محصوالتي را به فروش رساند  

فكري را فاقد است، در اين جا اين سؤال براي ما مطرح است كه آيا چون رضايت مالك اوليـه    
رسد كه بايد بررسي    گردد؟ در اين مواقع به نظر مي      منظور نشده، دكترين استيفاء حق اعمال مي      

يعنـي اگـر    نماييم، آيا قصوري كه از جانـب طـرف قـرارداد صـورت گرفتـه، مـاهوي اسـت؟                    
اي كه به حسن شـهرت  محصوالتي بسيار كم كيفيت از سوي مجوز گيرنده عرضه شود به گونه     

  توان تصور نمود كه رضايت مالك وجود دارد؟نمايد، آيا ميمالك عالمت، صدمه وارد 
رسد كه توجه به عوامل ديگر هم مهم باشد زيرا صرف بيان اين مطلـب      همچنين به نظر مي   

      كم كيفيت بـرخالف قـرارداد اسـت و رضـايت مالـك وجـود نـدارد، كـافي                   كه ارائه محصول  
ي را در باشد بلكه بايد ديد كه آيا خود مالك فكري هم گامهـاي معقـول و هـدايت كننـده         نمي

به مجوز گيرنـده انجـام داده اسـت تـا بتـوان از مجـوز        ... اي و جهت آموزش، خدمات مشاوره   
 ،پس حتي اگر مثالً محصولي    .  مقررات قراردادي را داشت    گيرنده، انتظار اجراي صحيح و كامل     

اي بود كه قـصور از جانـب خـود        نامناسب نيز عرضه شد اما شرايط و اوضاع و احوال به گونه           
گشت، بايد رضايت مالك فكري را مفروض دانست و اسـتيفاي حقـوق             مالك فكري احراز مي   

د تخلف شد و بعداً نخستين بيـع رخ  داد،  نكته كليدي در اينجاست كه اگر از قراردا .اعالم كرد 
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مالك فكري خواهد توانست از واردات آن محصوالت جلوگيري كند يا در برابر افراد ثالث بـه                 
  . اين استمرارحق خويش در نظارت بر مسير تجاري كاال، استناد نمايد

  

  هاي ديگر در اعمال دكترين مولفه-4
  باشد؟مي» تيفاي حقاس«  آيا رضايت تنها عامل اجرايي دكترين

شرط ضروري اعمال اسـتيفاء و انقطـاع حـق مالـك            » رضايت«ي  تا حال دانستيم كه مولفه    
گردد كه آيا رضايت تنها شـرط اسـت؟ بـه        فكري است اما همواره اين سوال به ذهن متبادر مي         

 حق مالكيت فكـري بـه بيـع كـاالي داراي حـق مالكيـت فكـري در                  عبارتي ديگر، اگر يك ذي    
ي يك كشور يا منطقه رضايت داد، بدون ترديد، استيفاءحق رخ خواهـد داد؟ آيـا اعمـال                  حيطه

الشعاع مسائل ديگري همچـون قـوانين محـل اولـين بيـع و              تواند تحت دكترين استيفاء حق مي   
    اي را تـصور كنيـد كـه، مـسئله عـدم پرداخـت              ها قرار گيرد؟ شـما پرونـده      هاي دولت سياست

الشعاع قرار دهد، در اين قضيه مالك فكري يك         ست اعمال دكترين را تحت    تواناالمتياز، مي حق
االمتيـاز مربوطـه را دريافـت نكـرده، و ايـن در حـالي اسـت  كـه                  مخترع اسـت و هنـوز حـق       

محصوالت، وارد بازار شده و به يك كشور ديگر صادر شدند، دادگاه عدالت اروپا اعالم نمـود                 
 آن مـسئله اي بـي ارتبـاط بـا     ،دارد و يا به عبـارتي ديگـر    ي فرعي   االمتياز جنبه كه موضوع حق  

امـا در   .(Case 15/74 (1974) ECR 1147) شـود باشد و لذا دكترين اعمـال مـي  اعمال دكترين مي
االمتياز كامل خود را    داد اما چون حق   حق رضايت به عرضه محصوالت مي     مواردي، اگر چه ذي   

داد و دادگاه نظارت كرده بود، انقطاع حق رخ نميبه لحاظ قوانين كشور اولين فروش دريافت ن    
  .(Case 16/74 (1974) ECR 1183). نمود مي  بينيمستمر مالك فكري را پيش

، يك شركت  داروسازي، با استناد به حق اختراع و عالمت تجـاري خـويش،                ايپروندهدر  
ر ايـن مجـال   د. قصد داشت از واردات موازي محصوالت به كشورهاي ديگر جلوگيري نمايـد         

دهـد كـه تفـاوت قابـل       دور از مطلب نيست كه بگوييم واردات موازي اساساً هنگامي روي مي           
ها وجود داشته باشد يعني بين قيمت محصوالت در بازار صادر كننده و كـشور               تأملي در قيمت  

وارد كننده اختالف مهمي وجود داشته باشد، در اين پرونده نيز خوانـدگان، محـصوالت مـورد              
 علت اين مسئله    كردند، در كشور محل ورود عرضه مي      تر از محصوالت ارائه شده     را ارزان  نظر

  . هاي اقتصادي خاص كشور صادركننده در باب محصوالت دارويي بودنيز اعمال سياست
هـاي  در هنگامي كه اولين بيع در جـايي رخ داده كـه سياسـت              :اكنون يك ديدگاه آن است    

ها وجود دارد، مالك فكري بـراي مـسدود نمـودن واردات     قيمتي دولتي در باب محدودكننده
گردد آن است كه آيـا ارتبـاطي        سوالي كه مطرح مي    .محق است و لذا دكترين روي نخواهد داد       

ها و تدابير اتخادي از سوي آنها و دكترين استيفاء حق وجود دارد؟ و لذا انقطاع حق                 بين دولت 
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توان سـوال متقـابلي مطـرح       يد در پاسخ به اين سوال مي      آمي گيرد؟ به نظر  تحت شعاع قرار مي   
ساخت و بيان داشت، مگرنه آن است كه يكي از اهداف مهـم دكتـرين اسـتيفاء حـق در نظـام                      

هاي بـازار بهـره جوينـد و        باشد  كه تجار نتوانند از تفاوت قيمت       حقوق مالكيت فكري، آن مي    
تيب يكپارچگي بازار را تحـت تـأثير قـرار          رقابتي انجام دهند و به اين تر       انحصار و اعمال ضد   

در باب عالئم تجاري شايد غيرقابل توجيه باشد كـه           دهند و سبب انفكاك بازار جهاني شوند؟      
ها مبناي جواز جهت مسدود نمـودن واردات مـوازي توسـط مالـك              بگويم وجود كنترل قيمت   

   االهاسـت و بـه نظـر       باشد، زيرا كه  يكي از كاركرد عالئم تجاري به صورت تـضمين مبـداء ك               
نمايد لذا نبايد، به سادگي از حركـت          ها و واردات، كاركرد آن را متأثر نمي       آيد تفاوت قيمت  مي

. آزاد كاال تخلف ورزيد و رأي به بقاء حق كنترل روي مسير تجاري يا حق كنتـرل واردات داد                  
طـاي پـاداش بـه      نيز كه هدف متعالي پيشرفت فن آوري جامعه در پس اع          حق اختراع   در مورد   

سازد كه در شرايط انحصاري تـصميم       يابد و او را قادر مي     هاي خالقانه مخترع تحقق مي    تالش
هـا  بگيرد و با قيمت باال محصول خود را به فروش برساند، اگر كنترل دولتـي در بـاب قيمـت                   

  الشعاع قرار خواهد گرفت؟همه چيز تحت باشد، آيا
هـا اسـت كـه عوامـل         سوال بيان كرد كه وظيفه دولـت       دادگاه عدالت اروپا در پاسخ به اين      

         هـاي كنترلـي را حـذف نماينـد و چنـين عـواملي             مخرب رقابت بين كشورها به ويـژه قيمـت        
  .,P.Oliver) ,2003   تواند توجيه مناسبي براي مقاومت در برابر حركت آزاد كاالها باشدنمي

,p.61)        سال بعـد    7 .دادحق  استيفاءاه راي به اعمال دكترين       كه دادگ  لذا با توجه به اين نكته بود 
 Case 55 and 57/80 (1981) ECR).تكـرار شـد  اي ديگـر  پروندهدر شبيه آن  ياز اين پرونده، رأي

هاي موسيقي و نوارهاي گرامافون مطرح ي كاستدر اين پرونده دعوي عليه دو واردكننده      (147
محصوالت در كشور انگلـيس بـا رضـايت مالـك           شد و اين در حالي بود كه اولين عرضه اين           

خواسـت  در اين پرونده خواهان در پي جلوگيري از واردات نبود بلكه مـي            . صورت گرفته بود  
هـاي  االمتياز در آلمان و انگليس را مطالبه بنمايد زيرا در آن زمان به لحاظ سياسـت               تفاوت حق 

شد و ايـن در حـالي بـود كـه در            ميتري پرداخت   االمتياز پايين خاص دولتي در انگلستان، حق    
   در پرونده ديگـري نيـز پذيرفتـه شـد كـه تفـاوت سـطح                 همچنين ،االمتياز باالتر بود  آلمان حق 

ديوان عـدالت   . تواند مبنايي براي جداسازي يك بخش از بازار و انفكاك آن باشد           ها نمي قيمت
وجـود  ... آزادانه كاالهـا و   اروپايي خاطرنشان كرد در شرايطي كه تجارت آزاد همراه با حركت            

دارد، مولفان و ناشران آزادند كه مكان عرضه و فروش اثر خود را با بررسي و انتخاب بهتـرين                   
توانند نـسبت بـه سـاير آثـار و          منافع برگزيند و سپس به عرضه اقدام كنند و پس از آن هم مي             

د و لذا جهـت دعـوي       برنمحصوالت خود چنين نمايند، در هر حال آنها از اين شرايط سود مي            
توان نتيجه گرفت، چنين است كه اين خـود         لذا آنچه كه مي   . باشندعليه واردكنندگان محق نمي   
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  اند كه با دقت و بررسـي اوليـه، و حـسابگري در بـاب محـل فـروش، اقـدام بـه               مالكان فكري 
نمايند و حال كه اولين بيع صورت گرفت، بـا لحـاظ رضـايت              ي محصوالت خويش مي   عرضه

توان گفت، اين محصول بـه دريـاي پرمـوج و طوفـان تجـارت آزاد پيوسـته و                   لي ايشان، مي  قب
گـردد و داليلـي همچـون    بنابراين تيري كه از كمان رها شده، دگر بار به مبـدأ خـود بـاز نمـي                

هاي كنترلي يك دولت نبايد مانعي بر سر راه هدف متعـالي رقابـت آزاد و يكپـارچگي                  سياست
  .دهكده جهاني گردد

  

   اختالف در سطح جغرافيايي اعمال دكترين-5
اهميت براي حقوق رقابت    (اران ملي در هر كشور با توجه به نظام حقوقي خويش            ذگقانون

و لحاظ عوامل اقتصادي مرتبط در جامعه خـود يكـي از سـطوح              ....) يا حقوق مصرف كننده و    
  1.كنندبيني ميجغرافبايي ذيل را براي اعمال دكترين پيش

  

   (Exhaustion at the National Level) دكترين استيفاء حق در سطح ملي ـ 1
هـاي فكـري در     ي يكي از مالكيـت    وقتي كه يك مبتكر و مبدع، حق انحصاري را در زمينه          

برداري يك طرفه از آن اموال فكري بپـردازد          به بهره  كهكند، او قادر است     يك كشور كسب مي   
 مون محصوالتي كه تبلـور تراوشـات ذهنـي او اسـت، منعقـد            اما هنگامي كه اولين عقد بيع پيرا      

برداري تجاري بعدي مثل بيـع مجـدد        هرگونه بهره  گردد، او ديگر نخواهد توانست در مسير      مي
دهد، مانعي ايجاد نمايد    ي حق روي مي   آن محصوالت كه در چارچوب قلمرو كشور اعطاكننده       

مجموعه قـوانين    L-613-6ماده(  آمده استبه طور مثال در قانون مالكيت فكري كشور فرانسه
 در بازار فرانـسه  حق اختراعدر جايي كه محصوالت داراي ، )بخش دوم مالكيت فكري فرانسه، 

بـه  . شـود ي انحصاري منضم به آن محصول، پايـان داده مـي          شوند، به حق اعطا شده    عرضه مي 
مجاز از سوي او، اقـدام بـه   عبارت ديگر، هنگامي كه يك مالك فكري شخصاً يا از طريق افراد        

كنـد، بـه   ي حق مـي اولين فروش كاالهاي داراي حق مالكيت فكري در قلمرو كشور اعطاكننده      
گردد ي حق محدود به مرزهاي يك كشور خاص مي        اما اين خاتمه   .دهدحق خويش خاتمه مي   

    و ا. هـاي خـارج از كـشور اميـدوار اسـت          و هنوز مالك فكري به استمرار حق خود در عرصـه          
گردد، مخالفت نمايد، در اين شـرايط بـه         تواند با واردات موازي كه از خارج كشور وارد مي         مي

تر از اهداف ديگر است، در اين       آيد يكپارچگي و رقابت آزاد در بازار داخلي كشور مهم         نظر مي 
حال، با اعمال دكترين استيفاء حق در نظام حقـوق مالكيـت فكـري در مرزهـاي داخلـي يـك                     

                                                           
      در حال حاضر هيچ اجماعي جهت پذيرش يكي از سـطوح جغرافيـايي وجـود نـدارد و ايـن آزادي در معاهـده راجـع بـه                         .1

 . دوحه انعكاس يافته است2001و اعالميه ) تريپس(هاي تجاري حقوق مالكيت فكري جنبه
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توانند به سهولت بـه بيـع       گردد و تجار و توليدكنندگان داخلي مي      ر، شور رقابت بارور مي    كشو
  .مجدد، اجاره و انواع عقود پيرامون محصوالت فكري اقدام نمايند

  

(Exhaustion  at  the  Regional  Level) اي ـ دكترين استيفاء حق  در سطح منطقه2
   

ي خـاص روي دهـد، حقـوق         قلمرو يك منطقه   هنگامي كه اولين بيع محصوالت فكري در      
مالكيت فكري مالك آن استيفاءشده تلقي خواهد شد، شما تصور نماييد كه چند كـشور قـصد                 
ايجاد يك اتحاديه يا گروهي با مشخصات خاص را داشته باشند، آنها به لحاظ اهداف مـشترك       

ي بـارز چنـين    نمونـه د،نـ دهي واحد را تشكيل مـي   اقتصادي، سياسي و اجتماعي، يك خانواده     
ي يكپارچـه   اي براي يـك منطقـه     تواند مصداق برجسته  ي اروپا است كه مي    اي، اتحاديه خانواده
اي بايد گفت كه در چنين وضعي، هنگامي كه         به طور كلي در باب استيفاي حقوق منطقه       . باشد

در سـطح   مالك فكري شخصاً يا از طريق افراد مجاز از سوي خود، اقدام به عرضه محـصولش                 
دهد و او ديگر قـادر نيـست كـه بـا هرگونـه              كند، به حقوق خود خاتمه مي     اي خاص مي  منطقه

معامله بعدي يا واردات موازي در سطح منطقه مخالفت نمايد زيرا كه در چنـين حـالتي مـا بـا                     
اي روبرو هستيم كه هرگونه كاال، خدمات، اشـخاص و سـرمايه آزادانـه در آن حركـت           خانواده

، تصور نماييد اولين بيع يك كاالي فكري در فرانسه روي دهـد             )مانند اتحاديه اروپا  (د  نماينمي
و متعاقب آن، واردات موازي از پرتغال به فرانسه انجام گردد،در اين حالت هـيچ تجـاوزي بـه                   

يعنـي اتحاديـه    (حق مالك فكري فرانسوي نشده است زيرا با اولين فـروش در سـطح منطقـه                 
ي ديگـر از آمريكـا يـا       روي داده، اما دور از ذهن نيست كه يك واردكننـده          استيفاي حق   ) اروپا

     ژاپن قصد واردات موازي به داخل فرانـسه را داشـته باشـد، در چنـين وضـعي مالـك فكـري                     
تواند با اين واردات مخالفت نمايد زيرا تنها به حقوق اعطايي در سـطح منطقـه خاتمـه داده             مي

توان وق انحصاري مالك باقي است لذا با تكيه بر حق مالكانه مي           شده و در خارج از منطقه، حق      
  . دعوي نقض حق را مطرح نمايد

  

  Exhaustion  at  the  International) المللـي  ـ دكترين استيفاء حـق در سـطح بـين   3

Level)
   

هنگامي كه كاالي فكري توسط مالك فكري يا با رضـايت او در هـر جـاي جهـان، بـراي                     
شـود، ايـن همـان      به فروش برسد، به حقوق مالكيت فكري مالك خاتمه داده مـي           نخستين بار   

در چنين وضعي اگر شما محصوالت فكري خود را در هر جاي دنيا . استيفاي حق جهاني است  
ترين نقطه اروپا يا آسيا بفروشيد، به حقوق        ي آفريقا يا آمريكا يا شمالي     ترين نقطه اعم از جنوبي  

و ديگر قادر نيستيد در برابر معامالت بعدي پيرامون اين محصوالت در هر             ايد  خود خاتمه داده  
  .جاي جهان اعتراضي را مطرح كنيد
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  نتيجه
       با ظهور حق انحصاري مالكان فكـري، حـق مالكيـت سـنتي خريـدارن بـا چـالش روبـرو                     

 اين نيـاز    بحث رقابت آزاد با بحراني جدي مواجه ميشود لذا در پاسخ به           نيز  طرفي   از گردد،مي
كند تا راهگـشاي ادامـه حيـات جامعـه          اي به نام استيفاء حق را پيشنهاد مي       مهم، حقوق، قاعده  

باشد و مسيرتوسعه را نيز هموار گرداند، آنچه امروزه بسيار حيـاتي اسـت، توجـه بـه پـذيرش               
دكترين و گزينش سطح جغرافيايي آن است كه به مطالعات دقيق و ژرف حقـوقي و اقتـصادي                  

رتباط با هرجامعه نياز دارد، كشورهايي ماننـد ايـران كـه در آسـتانه عـضويت در سـازمان                    در ا 
تجارت جهاني هستند بايد با مراقبت كامل و سنجش ميـزان تعهـدات خـود در بـاب دكتـرين                    

توانـد  تصميم بگيرند و در هر حال بايد توجه كرد كه انتخاب اين دكترين در حقوق ملـي مـي                  
اي باشد كه به همت بصيرت علم حقوق جهت پاسخ به حركـت             تههمان زايش و پويش برجس    

  .شود درياي سعادت ملي در نظر گرفته پر شتاب به سوي
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