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  چكيده
 به عنوان يك سياست اقتصادي كـارا جهـت افـزايش قـدرت              -سياست اقتصادي كاهش قيمت تمام شده     

ارت  اخيراً مورد توجه وزارت صنعت، معـدن و تجـ      -رقابتي محصوالت داخلي در مواجهه با رقباي خارجي       
هرچند در نگاه نخست چنين بنظر مي آيـد كـه حمايـت از امـوال فكـري نظيـر                    . ايران قرار گرفته است   

ابداعات و اختراعات، باعث افزايش قيمت تمام شده محصوالت مي گردد اما با بررسي دقيق تر مي تـوان                   
ش قيمـت تمـام   تواند از بسياري جهات باعث كـاه دريافت كه قوانين حمايت از حقوق مالكيت فكري مي    

از اين رو اعضاي كميته كاهش قيمت تمـام شـده كـشور بخـصوص وزارت صـنعت، معـدن و                     . شده شود 
تجارت ايران بايد در بررسي عوامل موثر بر كاهش قيمت، به نقش مالكيت فكري و جايگاه آن در حقـوق                    

د بررسـي علمـي و      از آنجا كه تاكنون در ادبيات حقـوقي مـا، ايـن موضـوع مـور               . ايران توجه كافي نمايد   
كاربردي قرار نگرفته است، لذا اين مقاله مي كوشد تا ضمن رفع نسبي اين خال تحقيقاتي، بدين پرسشها               

شود؟ و اينكه آيا    پاسخ دهد كه حمايت از حقوق مالكيت فكري چگونه باعث كاهش قيمت تمام شده مي              
ت تمام شده كمك كنـد؟ بـراي        نظام مالكيت فكري ايران بگونه اي طراحي شده است كه به كاهش قيم            

در بخش نخـست، ميـزان   : ارائه پاسخ بدين پرسشها، مطالب اين نوشتار را در دو بخش بيان خواهيم كرد           
تاثير مالكيت فكري در كاهش قيمت تمام شده را در مراحل زنجيره تامين همراه با مطالعه تطبيقي و در                   

سي كرده و در پايان، راهكارهـاي كـاربردي را بـه            بخش دوم، جايگاه موضوع را در حقوق ايران نقد و برر          
  .قانونگذار و دست اندركاران اجرايي كشور پيشنهاد خواهيم داد

  
 .حقوق مالكيت فكري، كاهش قيمت تمام شده، توليد، توزيع، حقوق ايران:  كليديگانواژ

                                                 
  sadeghilaw@ut.ac.ir               021- 66497912: فاكسنويسنده مسئول  *
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  مقدمه
 اقتـصادي  ، به عنوان يك سياست)Finished Cost Reduction(FCR)(كاهش قيمت تمام شده 

كارا و منطبق با رويه غالب كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، اخيراً مورد توجـه و تاكيـد      
منظور .  قرار گرفته است1)وزارت بازرگاني سابق(جدي وزارت صنعت، معدن و تجارت كشورمان   

ع توليـد كننـدگان، توزيـ     ( كليه اركان زنجيره تـامين       تالشاز سياست كاهش قيمت تمام شده،       
 هزينـه سـتن    كا  بـراي  هـا   هاي اجرائي و رسـانه       دستگاه با همكاري ) كنندگان و مصرف كنندگان   

در   بنگاههـا   ارتقاء توان رقـابتي  بهاست كه  محصول كيفيتحفظهمراه با  نهايي توليد و توزيع 
 اين تعريف   بر اساس  .)10، ص   1389اميني،   (مواجهه با رقباي داخلي و خارجي كمك مي كند        

سياست كاهش قيمت تمام شده را نبايد با اقتـصاد دسـتوري و سياسـت كنتـرل                  كه   بايد گفت 
مخلوط كرد زيرا در سياست اخير، دولت به مداخله در اقتـصاد  ) Price Control Policy(قيمت 

پرداخته و با صدور دستورالعملهاي خاص، از افزايش قيمت محـصوالت خـودداري مـي ورزد در               
 تمام شده، دولت بـا فـراهم سـاختن زيرسـاختهاي الزم، ايـن               حاليكه در سياست كاهش قيمت    

امكان را به بنگاهها مي دهد تا با توسل به استراتژي هاي بازرگاني ويژه و با هدف افزايش رقابت 
در بازار و جلب مشتري بيشتر و باال بردن توان رقابت پـذيري بنگـاه در برابـر رقبـاي داخلـي و          

، نه تنها بـا     مزبورسياست  بنابراين  . زيع محصول را كاهش دهند    وليد و تو   نهايي ت  هزينهخارجي،  
مغايرت نـدارد، بلكـه كـامالً در        ) WTO(اقتصاد بازار و اصول رقابت آزاد سازمان جهاني تجارت          

راستاي آن است زيرا در سياست مورد بحث، دولت به جاي مداخله در اقتصاد و انجـام تجـارت                   
 بـه   10، صـص    1385صـادقي،   (اصول سازمان جهاني تجارت   غيرمنصفانه و اتخاذ اقدامات مغاير      

، فضاي بازار را به سمت رقابتي شدن پيش ببرند؛ هدفي كه در اساسـنامه سـازمان جهـاني           )بعد
  .ان تصريح شده استتجارت بد

                                                                                                            اتخاذ سياست كاهش قيمت تمام شده، براي اقتصاد كشور ما امري ضروري و حيـاتي اسـت و در صـورت                     
                                                             با كاهش قيمت تمام شده محصوالت و عرضه ارزانتر آنها           -  1  :    شود                  داف زير محقق مي                       اجراي درست آن، اه   

           ارتقـا                                                     كاهش نرخ تورم و افزايش قـدرت خريـد مـردم                       از طريق           كشور        كنندگان      مصرف           سطح رفاه               به بازار،   
                                      پذيري محصوالت داخلـي بـا نمونـه                                                                    با كاهش قيمت تمام شده و ارتقاي كيفيت، قدرت رقابت          -  2       يابد؛    مي
                                                                                                                  به خارجي افزايش يافته و زمينه بقاي توليد و توزيع كنندگان ايرانـي در بازارهـاي داخلـي و خـارجي                        مشا

ـارت  ن                                    گيري كشور براي عضويت دائم در سازما         جهت                             فراهم مي شود بخصوص آنكه                 ضـرورت     و               جهاني تج
          ي توانـد                                اجراي درسـت ايـن سياسـت مـ    -  3  .                                               بستر رقابتي تر شدن بازار را فراهم مي سازد        ،  ها               كاهش تعرفه 

                                                 
 با يكديگر ادغام  و در نتيجه سياست كوچك سازي دولت، دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن1390در سال  1

 .شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت را تشكيل دادند
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                                                                           ها را تعديل كند و با سياست مذكور در برنامه پنجم توسـعه يعنـي                                                      اثرات تورمي طرح هدفمند كردن يارانه     
   .                        مهار تورم نيز سازگار است

                                                                                                          اما براي نيل به هدف كاهش قيمت تمام شده، مقدمـه اصـلي، رقـابتي كـردن اقتـصاد ايـران و                      
                                  كنار عوامل اقتصادي، حـسابداري            در      اما   .                                               نظارت بر اجراي درست سياست خصوصي سازي است       

                                    و حمايـت از حقـوق مالكيـت           يم                                                                 و مديريتي، نيازمند تمسك به ابزارهاي حقوقي موثر نيز هـست          
                          حقـوق مالكيـت فكـري،                     مي دانيم كه      .                                                             فكري يكي از اين ابزارهاي حقوقي كارا به شمار مي آيد          

                   ادبـي و هنـري و                                                                                            مجموعه قواعد و مقررات نـاظر بـر حمايـت انحـصاري از پديدآورنـدگان آثـار                  
                                          اين تعريف، خواننده تيـزبين و نكتـه          .                                                           صاحبان ابداعات و اختراعات و ابتكارات صنعتي مي باشد        

                                                                                                        سنج را با اين پرسشها مواجه مي سازد كه اگـر حقـوق مالكيـت فكـري، اعطـاي انحـصار را بـه                   
                                                                                               صاحبان اموال فكري تشويق مي كند، چگونه مي تواند به هدف اصلي سياسـت كـاهش قيمـت                  

           برخـي                                                                                       م شده يعني رقابتي شدن بازار كمك كند؟ وانگهي، حقوق مالكيت فكـري، صـاحبان                 تما
                                                                  را به ثبت اموال خود در مراجع قانوني مانند اداره مالكيت صنعتي بر               مثل اختراعات          اموال فكري

                                                                                             مي انگيزاند و صاحبان اين اموال، هزينه متقبل شده بابت ثبت را بر قيمت محصول مي افزاينـد        
                                                                                     چگونه از نقش مالكيت فكري در كاهش قيمت تمام شده سخن مي گوييم؟ براي مثال،                    بنابراين

                          اي بسيار باال را از متقاضي                                  ان براي صدور ورقه اختراع، هزينه                                 مراجع ثبت برخي از كشورهاي جه     
      6803                                                                                              ثبت دريافت مي كنند براي مثال، ثبت يك اختراع در آلمان، مـستلزم پرداخـت مبلغـي                  

 ,Lerner, 2010 (            دالر اسـت      6060                                       ي است و در هلند ايـن مبلـغ، بـيش از                    دالر از سوي متقاض

pp.20 & 21(  ؛ طبيعتاً به لحاظ اقتصادي هر چه هزينه ثبت اختراع باالتر باشد، احتمال افزايش                                                                  ً        
                                                                                                      قيمت محصول مبتني بر اختراع هم بيشتر مي گردد زيرا صاحب ورقـه اختـراع مـي كوشـد تـا                     

   .1                                               ول مي افزايد تا از اين طريق، هزينه را جبران كند                              هزينه متحمل شده را بر قيمت محص
استدالالت فوق هرچند تا حد زيادي درست و قابل دفاعند، با اينحـال بهـره كـاملي از حقيقـت      
ندارند زيرا حمايت از حقوق مالكيت فكري در برخي زمينه ها باعث كاهش قيمت تمام شـده و                  

اله مي كوشد براي رفع اين خـال تحقيقـاتي در           افزايش فضاي رقابتي در بازار مي شود و اين مق         
اين زمينه در ادبيات حقوقي و اقتصادي كشورمان، حـوزه هـاي اثرگـذاري مالكيـت فكـري بـر                    

 براي قانونگذار در    -1نتايج كاربردي حاصل از اين مقاله مي تواند         . كاهش قيمت را تبيين نمايد    
كميتـه تخصـصي    «ي نهادهـاي عـضو       بـرا  -2اصالح يا تكميل مقررات راجع به مالكيت فكري،         

                                                 
 اثر اقتصادي ثبت اختراع بر افزايش قيمت برخي كاالهاي اساسي مانند داروها، با مخالفتهاي شديد گروههاي 1

ز اقالم قابل حقوق بشري مواجه شده است و آنها براي دسترسي ارزانتر بيماران به دارو، خواستار استثنا شدن دارو ا
، صادقي: ( عالقمندان براي مطالعه بيشتر در مورد اين مخالفتها، مي توانند به منبع زير رجوع كنند.ثبت شده اند

1387.( 
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 بخصوص مسئول اين كميته يعني وزارت صنعت، معدن و تجارت در            1»كاهش قيمت تمام شده   
براي بنگاههاي كوچـك و  -3آشنايي بيشتر با نقش مالكيت فكري در كاهش قيمت تمام شده و    

ت و  متوسط در آگاهي از نقش اين اموال در كاستن از قيمـت نهـايي توليـد و توزيـع محـصوال                    
افزايش قدرت رقابت پذيري خود در برابر رقباي سرسخت خـارجي خـصوصاً در فـضاي بعـد از                   

  . الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت، موثر باشد
بدين منظور مقاله حاضر، درصدد ارائه پاسخ به اين سـواالت اسـت كـه چگونـه حمايـت از حقـوق                      

ود ؟ نظام كنوني مالكيت فكري ايران تا چه مالكيت فكري مي تواند باعث كاهش قيمت تمام شده ش
حد ما را در رسيدن به اين سياست اقتصادي ياري مي كند؟ بر اين اساس، مطالب اين نوشتار را در                    

در بخش نخست، ضمن ذكر عوامل موثر بر باال بودن قيمت تمام شـده              : دو بخش بيان خواهيم كرد    
يمـت تمـام شـده در مراحـل زنجيـره تـامين             محصوالت، ميزان تاثير مالكيت فكري را بر كـاهش ق         

)Supply Chain (اقتصادي آمريكا به عنوان يكي - بررسي كرده و در خالل مباحث، به تجربه حقوقي 
از پيشگامان سياستگذاري مالكيت فكري و كاهش قيمت تمام شده و مالزي به عنـوان يـك كـشور                   

كرد و در بخش دوم، جايگاه موضـوع را         اسالمي در حال توسعه و موفق در اين زمينه اشاره خواهيم            
در نظام حقوق مالكيت فكري ايران نقـد و بررسـي كـرده و در پايـان، راهكارهـاي كـاربردي را بـه                        

الزم به ذكر است كه چون سياسـت        . قانونگذار و دست اندركاران اجرايي كشور پيشنهاد خواهيم داد        
مطـرح  ) گاههـاي كوچـك و متوسـط      بن(و خرد   ) دولت(كاهش قيمت تمام شده، در دو سطح كالن         

  .است، لذا در اين مقاله سعي شده است تا حد امكان در خالل مباحث، به هر دو سطح پرداخته شود

                                                 
كميته تخصصي كاهش قيمت تمام شده، متشكل از دستگاه ها و نهادهاي ذيربط با مسئوليت وزارت صنعت،  1

اعضاي اصلي . مت تمام شده كاالها و خدمات تشكيل شده استمعدن و تجارت با هدف تدوين برنامه كاهش قي
وزارت خانه هاي صنعت، معدن :  كميسون اقتصاد هيئت دولت عبارتند از28/1/89اين كميته مطابق مصوبه مورخ 

و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي، راه و ترابري، فناوري اطالعات و ارتباطات، 
ايران، سازمان صدا و .ا.ر، امور خارجه، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، بانك مركزي جكشو

به موجب . ايران، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و نمايندگان بخش غير دولتي.ا.سيماي ج
ا و نهادهاي مذكور، برنامه كاهش مصوبه مذكور، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري دستگاه ه

قيمت تمام شده كاالها و خدمات را مشتمل بر تعيين محورهاي برنامه،دستگاه ها و نهادهاي مسئول و همكار،زمان 
. و منابع مالي مورد نياز براي اجراي آنها را جهت تصويب به دبيرخانه كميسيون اقتصاد هيئت دولت ارايه نمايد

تخصصي كاهش قيمت تمام شده را با حضور نمايندگان دستگاه هاي اجرايي، سازمانها، وزارت بازرگاني، كميته 
تشكيل داده و تمامي ) حسب مورد(نهادهاي دولتي فوق و ساير دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي غير دولتي ذيربط 

 و راهبري اجراي ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي. اعضا همكاري مجدانه در تهيه برنامه داشته باشند
گزارشي اجمالي از نهضت  ،1389، عليرضا  ،اميني(برنامه، با كميته تخصصي كاهش قيمت تمام شده خواهد بود 

كاهش قيمت تمام شده كاالها و خدمات، گزارش تهيه شده توسط گروه مطالعات و پژوهشهاي مركز مطالعات و 
  ).18ص  ، بازرگاني، خرداد ماهبهبود بهره وري بازرگاني، موسسه مطالعات و پژوهشهاي



 

 

  95   تشده كاالها و خدما نقش حقوق مالكيت فكري در كاهش قيمت تمام

تاثير حمايت از حقوق مالكيت فكري بر كاهش قيمـت تمـام شـده در               : بخش نخست 
  1حله توليد و توزيع محصولمر

ت، تاثير مالكيت فكـري را در مرحلـه    را به دو فصل تقسيم كرده، در فصل نخس مقاله اين بخش 
  :مي دهيمتطبيقي قرار - مرحله توزيع مورد بررسي تحليليتوليد و در فصل دوم، تاثير آن را در

  
  تاثير حقوق مالكيت فكري بر كاهش قيمت تمام شده در مرحله توليد محصول: فصل نخست

بر كاهش قيمت تمام شـده  مهمترين حوزه هايي كه در آنها، حمايت از مالكيت فكري مي تواند            
نقـش مالكيـت فكـري در افـزايش ابـداعات؛ نقـش             : مرحله توليد محصول موثر باشد عبارتند از      

گذاري خارجي و انتقال     تسهيل جذب سرمايه   ري در تسهيل تجاري سازي نوآوريها و      مالكيت فك 
  : بند هر يك را بررسي خواهيم كردسهبر اين مبنا، در قالب . فناوري
  لكيت فكري در افزايش ابداعات و كاهش قيمت تمام شده  نقش ما.الف

حقوق مالكيت فكري به جهت افزايش دادن تعداد ابداعات و نوآوريها و تزريق آنها به بدنه توليد، 
توضيح اينكه نظـام حقـوق مالكيـت فكـري و           . در كاهش قيمت تمام شده محصول دخيل است       
ش انگيزه ابداع كنندگان مي شـود و هـر چـه            وجود قوانين حمايتي كارآمد و جامع، سبب افزاي       

  :؛ زيـرا اوالً )Fisher, 2010, p. 1(حمايت از محصوالت قوي تر باشد، انگيـزه تـشديد مـي شـود     
منابع در دسترس براي توليد محصوالت ناكافي بوده و تشويق افراد بـه ابـداع محـصول جديـد،                   

است يعنـي وقتـي منـابع    ) Opportunity-Cost(»  فرصت-هزينه«مستلزم صرف منابع از جمله   
اقتصادي آزادانه به مقدار نامحدود در دسـترس قـرار ندارنـد و از طـرف ديگـر، نيازهـاي مـردم            

بهـره گيـرد يعنـي      » فرصـت -هزينه«بسيارند ابداع كننده بايد دست به انتخاب بزند و از قاعده            
حقيـق و توسـعه، در      زماني به ابداع اقدام ورزد كه بداند بـا صـرف هزينـه خـصوصاً در زمينـه ت                  

وضعيت بهتري قرار مي گيرد و در اين حالت، با امنيت خاطر و اطمينان از حمايـت قـانوني در                    
در ايـن راه،  ) Bethune, 2010, p. 1( زنـد برابر تجاوز غير، به ابداع و صـرف هزينـه دسـت مـي    

. )Idris, 2003, p. 9(بهترين و ارزان ترين شيوه اعطاي انگيزه، نظام حقوق مالكيت فكري اسـت  
دهنده هزينه تمام شـده محـصول       نظام حقوق مالكيت فكري باعث حذف برخي عوامل افزايش          

                                                 
اي به هم پيوسته كه از مرحله تامين مواد اوليه براي توليد محصول شروع زنجيره تامين عبارت است از رشته 1

شود؛ بنابراين، زنجيره تامين شده و پس از ارتباط با حلقه توزيع، به حلقه پاياني يعني حلقه مصرف ختم مي
توان در تمام مراحل مختلف زنجيره عمال سياست كاهش قيمت تمام شده را مياثرات ا. متشكل از سه ركن است

 توزيع و مصرف متصور شد؛ با اين حال، از آنجا كه تاثير اين سياست در مرحله مصرف، يعني توليد،كاال و خدمات 
ذا در اين غيرمستقيم بوده و عمده ادبيات كاهش قيمت تمام شده نيز متمركز بر بخش توليد و توزيع است، ل

  .پردازيممقاله، تنها به نقش مالكيت فكري در كاهش قيمت تمام شده توليد و توزيع مي
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مانند هزينه ناشي از دستمزد كارگران زياد، هزينـه ناشـي از تعطـيالت مكـرر در طـول سـال،                    (
...) هزينه هاي اتالف بخشي از محصول و انرژي، هزينه هاي ذخيره و انبـارداري غيرمتعـارف و                  

؛ حال اگر يك توليدكننده خوشفكر، بر اساس انگيزش حاصل از وجـود نظـام مالكيـت                  شود مي
فكري، فرايند جديدي را ابداع كند كه طبق آن، نياز به نيروي كار كمتر بوده و امكان توليـد را                    
حتي در ايام تعطيل رسمي فراهم مي سازد و يا يكي از مستخدمان آن بنگاه، بـه اتكـاي نظـام                     

كيت فكري، سيلوي جديدي طراحي كند كه هزينـه نگهـداري محـصول و مـصرف                حمايتي مال 
انرژي را به نصف كاهش داده و از فساد بخشي از محصول بكاهد، براحتي مي تـوان تـصور كـرد          
كه بنگاه مزبور مي تواند با صرفه جويي در هزينه فوق، قيمت تمام شـده محـصولش را كـاهش                    

اين نتايج مثبـت اقتـصادي،      . با همان كيفيت وارد بازار كند     دهد و محصول را با قيمتي نازلتر و         
را بر آن داشته است تا با وضع تـسهيالت فنـي و حقـوقي    ) وايپو(سازمان جهاني مالكيت فكري     

قابل توجه، از هزينه هاي ثبت ابداعات نيز بكاهد تا عالوه بر تـشويق افـراد بـه ثبـت و حمايـت            
 ,Uemura,  1999)ت بر قيمت تمام شده محصول شـود مالكيت فكري، مانع اثرگذاري هزينه ثب

pp. 180-188) . يكي از مهمترين اين تسهيالت، فراهم ساختن امكان تقديم اظهارنامه و تقاضاي
 فـراهم   (www.wipo.net)ثبت الكترونيكي اختراعات و عالئم تجاري است كـه در سـايت وايپـو             

 كاهش هزينـه ثبـت اختـراع و در نتيجـه،            شده و ادارات ثبت اختراعات ژاپن و آمريكا نيز براي         
كمك به كاهش قيمت تمام شده محصوالت مبتني بر اختراع مزبور، اين امكانـات را در اختيـار                  

المللي براي يكنواخـت سـازي ثبـت         تسهيل ديگر، وضع معاهدات بين    . ستمتقاضيان قرار داده ا   
كيت فكري، اصلي بـه نـام       مي دانيم كه در حوزه حقوق مال      . ابداعات در كشورهاي مختلف است    

 جاري است كه طبق آن، موضـوعات مـشمول   (Territoriality Principle) اصل سرزميني بودن
حقوق مالكيت فكري تنها در سرزميني حمايت مي شوند كه طبق مقررات آن سرزمين، قابليت               

.  نمي شـود   حمايت را داشته باشند بنابراين اختراع ثبت شده در آمريكا، لزوماً در آلمان حمايت             
نتيجه اقتصادي اين اصل آن است كه يك مخترع كه اختراعش را در كشور الف به ثبت رسانيده 
و هزينه اي بابت تقديم اظهارنامه و ثبت پرداخته است بايد براي ثبت آن در هر كشوري كه مي 
خواهد اختراعش در آن حمايت شود، هزينه اي مجزا تاديه كند؛ لـذا اگـر يـك شـركت بـزرگ                     

اري بخواهد محصولش را در سـي كـشور مختلـف تجـاري سـازي كنـد مكلـف اسـت بـراي                      تج
جلوگيري از نقض حق مالكيت فكري خود در اين كشورها، سي اظهارنامه مجزا به زبانهاي رايج                

بي گمان اين امر باعث مي شـود تـا قيمـت            . در آن كشور با هزينه ثبت جداگانه پرداخت نمايد        
فته و قدرت رقابت پذيري اين شركت در قياس با ساير رقبا كاهش          تمام شده محصول افزايش يا    

 در زمينـه ثبـت بـين المللـي          المللي متنـوع   وايپو اقدام به تهيه معاهدات بين     در اين راستا    . يابد
اديق مالكيت فكري كرده است؛ براي مثال در حوزه اختراعـات، معاهـده همكـاري در                برخي مص 

 اختراع درتصويب شده كه طبق آن، ) Patent Cooperation Treaty(PCT)(زمينه ثبت اختراع 
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هستند و مدنظر متقاضي ثبت هستند، با قيمتي نـازلتر ثبـت مـي               1 عضو معاهده  ي كه كشورهاي
  . در بازارهاي مختلف خواهد داشت كاهش قيمت تمام شده محصولشوند و اين امر،

  : مت تمام شده نقش مالكيت فكري در تسهيل تجاري سازي ابداعات و كاهش قي.ب
تجاري سازي  «در كنار مقوله حمايت از ثبت اختراعات، بحثي اقتصادي و مديريتي تحت عنوان              

نيز رونق داشـته اسـت و در   ) Commercialization of Intellectual Property(» مالكيت فكري
غيب جاري سازي اختراعاتشان تر   توان مخترعان را به ت    آن، سخن بر سر اين است كه چگونه مي        

كننـدگان جامعـه از منـافع آن، كـافي          صرف ثبت يك اختراع، براي بهره مندي مصرف        كرد زيرا 
نيست بلكه زماني مي توان از نتايج عمومي يك اختراع براي جامعه سخن گفت كه آن اختـراع،                  

از اين رو، بنـابراين نقـش حمـايتي حقـوق مالكيـت      . به توليد انبوه رسيده و به بازار عرضه شود     
تنها به مرحله ثبت اختراع محدود نشده و در مرحله بهره بـرداري از منـافع اختـراع نيـز                  فكري  

از مهمترين نقشهاي حمايتي اين نظام آن است كه مخترعـان و مبتكـران              . ايفاي نقش مي كند   
بعد از ثبت اختراع داراي اين اطمينان حقوقي باشند كه در صورت نقض حق از سـوي ديگـران                   

وجود مقـررات روشـن و جـامع        . كننده اقدامات حقوقي موثري را اتخاذ كنند      بتوانند عليه نقض    
مالكيت فكري و پيش بيني تضمينات كارا براي حمايـت از صـاحبان امـوال فكـري داراي ايـن                    
حسن اقتصادي است كه بسياري از رقبا را از نقض حق منصرف ساخته و هزينه اقامه دعـوي را                   

 در صورت نقض حق نيز ناقضين را با تنبيهات حقـوقي  بر صاحب حق تحميل نمي كند؛ وانگهي  
و كيفري روبرو مي سازد و مانع بهره برداري غيرمجاز رقبا از دسترنج فكري صـاحب حـق مـي                    

بي ترديد وجود اين نظام كارا باعث مي گردد تا صاحبان اموال فكري بـا اطمينـان خـاطر                   . شود
و طبيعتاً هـر چـه ميـزان تجـاري سـازي          بيشتري به تجاري سازي ابداعات خود مبادرت ورزند         

بيشتر باشد، ميزان مداخله نوآوريها در توليد بنگاههـا نيـز افـزايش يافتـه، قيمـت تمـام شـده                      
محصول كاهش يافته، بنگاههاي رقيب نيز براي عقب نماندن از كورس رقابت و از دست نـدادن                 

ر توليـد بـراي ارتقـاي كيفيـت و          مشتريان و بازار ناگزير به استفاده از نوآوريهاي پيشرفته تـر د           
 Pareto(كاستن از قيمت نهايي توليد هستند و در نتيجه در اين جريان، معيـار كـارايي پـارتو    

Efficiency(2               بخوبي محقق مي شود كه در آن، هم بنگاههاي توليدكننده صاحب اموال فكـري 
  .رندو هم مصرف كنندگان در وضعيتي برتر از زمان قبل از توليد قرار مي گي

                                                 
 كشور است و ايران نيز برغم امضاي معاهده و تصويب قانون الحاق 146، 2012  جون سالتعداد اعضاي معاهده تا 1

  :ك.هاي عضو معاهده، ربراي ديدن نام كشور. ، هنوز آن را اجرايي نساخته است1386بدان در سال 
<http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=6,2012>. 

  >http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/atoc.htm, 2012<        :ك.براي ديدن متن كامل معاهده، ر
منظور از معيار كارايي پارتو وضعيتي است كه در آن، ديگر امكان تغيير وجود ندارد زيرا ايـن تغييـر، باعـث بـدتر                2

 ر وضعيت باعث بهتر شدن وضع يكـي و بـدتر          شدن وضع يكي از طرفين مي شود؛ به تعبير ساده تر، اگر تغيير د             
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اما براي رسيدن به اين وضعيت برتر اقتصادي، نظام حقوق مالكيت فكري بايد در قالب قوانين و           
مقررات روشن و كاربردي و جامع، آثار و كاركردهاي قراردادهاي مختلف تجـاري سـازي امـوال                 

 در اين راستا مـي تـوان بـه          .دكن براي صاحبان حق روشن      را سازمانهاي متولي امر      و نيز  فكري
سياسـتگزاري تجـاري    «قانونگذار اين كشور ابتدائاً دسـتورالعمل       . جربه كشور مالزي اشاره كرد    ت

را بـه تـصويب   ) Intellectual Property Commercialization Policy(» سازي مالكيـت فكـري  
رسانيد و در آن، بخوبي ابعاد حقوقي اين پديده تجاري را روشن ساخت و در مرحله دوم، بـراي                   

ري سازي ابداعات و كمك به كاهش قيمت تمام شده، كليه وزارتخانه و دستگاههاي         تسهيل تجا 
» مركـز نـوآوري و تجـاري سـازي        «تحقيقاتي دولتي و خصوصي را مكلف كرد تا مركزي به نام            

)Innovation & Commercialization Centre (  ــراي ــدازي كننــد و ب را در بدنــه خــود راه ان
 را ملزم بـه تبعيـت از دسـتورالعمل فـوق نمـود و وزارت علـوم،                  يكنواخت سازي رويه آنها، آنها    

 ,Ministry of Scienceفنـاوري و نـوآوري مـالزي را نهـاد نظـارتي ايـن مراكـز تعيـين كـرد          

Technology and Innovation Malaysia (MOSTI), 2009),.(  
  ايه گذاري خارجي و انتقال فناوري تسهيل جذب سرم.ج
ي كاهش قيمت تمام شده در مرحله توليد، اين است كـه قانونگـذار بـا                هاگمان يكي از شيوه   بي

گذاران خـارجي را بـه ورود سـرمايه در          ايجاد بسترها و حمايتهاي قانوني مناسب و كارا، سرمايه        
هاي جديـد و مـوثر باعـث        بخش توليدي و انتقال فناوريهاي نوين ترغيب كند زيرا ورود فناوري          

هاي ناشي از نيـروي كـار و كاسـتن از اتـالف     صرفه جويي در هزينه شود تا توليدكنندگان با     مي
منابع و انرژي، بهاي تمام شده محصول را كاهش داده و محصوالتشان را با قيمـت نـازلتري بـه                    

به لحاظ اقتصادي، وجـود قـوانين   . .(Primo Braga and Fink, 1998, p.172). بازار عرضه كنند
گذاري خارجي شده و از دو       كشور، باعث تسهيل سرمايه    حمايت از حقوق مالكيت فكري در يك      

گـذاران  ايـن قـوانين سـرمايه     -1 :جهت در كاهش قيمت تمام شده توليد محصوالت موثر اسـت          
 Trans -National Corporations( خصوصاً شركتهاي فرامليتيخارجي كشورهاي توسعه يافته 

(TNCs) ( ريها بيش از پيش، بر تحقيق و توسعه كه فناو-را در فضاي اقتصاد دانش محور كنوني
)Research & Development (R&D (   بـه انتقـال فنـاوري بـه      را-انـد و نـوآوري متكـي شـده

ند تـا   سـاز ايـن زمينـه را فـراهم مـي        كنـد و ايـن عامـل،        تشويق مي كشورهاي در حال توسعه،     
كرده و در نتيجـه،     كننده، فناوري مزبور را در فرايند توليد دخيل         توليدكنندگان كشورهاي وارد  

 & International Trade Centre (ITC). (شـوند اعث كـاهش قيمـت تمـام شـده محـصوالت      ب

                                                                                                                   
                        شدن وضع ديگري شود، آن نقطه از كارايي پارتو برخوردار نيست؛ پس در معيار كارايي پـارتو، يـا وضـع هـر دو

طرف بايد بهتر شود يا دست كم وضع يكي بهتر شده و وضع ديگري از وضع موجود، بدتر نشود و اگر هرنوع تغيير                       
  .ث بدتر شدن وضع ديگري شود آن وضع را نبايد تغيير داددر اوضاع و عوامل، باع
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Commonwealth Secretarit (CS), 1999, p.238 .(     اقتـصاد  «حتـي برخـي طرفـداران مكتـب
نيز يكي از داليل باال بودن قيمت تمام شده محصوالت ) Constitutional Economics (»نهادگرا

 بسياري از كشورهاي در حال توسعه، نبودن نظام حمايت قوي از مالكيت سرمايه گـذاران                را در 
حمايـت  -2  :(Buchanan, 1991, pp. 10 and seq)خارجي از جمله مالكيت فكـري دانـسته انـد   

قانونگذار از مالكيت فكري و رعايت حقوق صاحبان اموال فكري از سـوي بنگاههـاي كوچـك و                  
تقال فناوري و در نتيجه قيمت تمام شده محصول مبتنـي بـر فنـاوري               متوسط داخلي، هزينه ان   

وارد شده را كاهش خواهد داد زيرا كشورهاي صاحب فناوري، با احساس خطر كمتري بـه ايـن                  
انتقال راضي مي شوند و هزينه هاي مربوط به نقض احتمالي حقوق مالكيـت فكـري در كـشور                   

. بور با هزينه كمتري وارد كشور متقاضي مي شـود         ميزبان را حذف كرده و در نتيجه، فناوري مز        
از اين رو، كساني كه بطور كلي مخالف حمايت كـشورهاي در حـال توسـعه از مالكيـت فكـري                     

، از اين نكته غافل مانده اند كه عدم حمايت از اموال )Boldrin & Levine, 2010, p. 1(هستند 
گردد؛ بنابراين حمايـت نكـردن از ايـن         فكري مي تواند به اين افزايش قيمت تمام شده منتهي           

  .اموال، راهكاري مناسب براي كاهش قيمت تمام شده به شمار نمي آيد
  

   تاثير حقوق مالكيت فكري بر كاهش قيمت تمام شده در مرحله توزيع محصول:فصل دوم
مهمترين حوزه هايي كه در آنها، حمايت از مالكيت فكري مي تواند بر كاهش قيمت تمام شـده             

حمايت از شيوه هاي الكترونيكي توزيـع و        ) الف:  مرحله توزيع محصول موثر باشد، عبارتند از       در
 Trade(حمايت از نامها و عالئـم تجـاري   ) ؛ ب) E-Distribution and E-Marketing(بازاريابي 

Names and Trademarks (حمايــت از طرحهــاي صــنعتي ) و نقــش كــاهش دهنــده آنهــا؛ ج
)Industrial Designs (هـر يـك را   بر اين مبنا، در قالـب سـه بنـد   . هاو نقش كاهش دهنده آن ،

  :بررسي خواهيم كرد
   حمايت از شيوه هاي الكترونيكي توزيع و بازاريابي.الف

تجربيات بسياري از كشورها نشان مي دهد كه تجارت الكترونيكي يكي از ابزارهاي كـامالً قابـل                 
محسوب مي شـود و از ايـن منظـر، حقـوق مالكيـت              اتكا و اثرگذار در كاهش قيمت تمام شده         

فكري و تجارت الكترونيكي بر روي يكديگر اثر متقابل خواهند داشت كه در ادامه اين بنـد، بـه                   
  :ترتيب بدانها مي پردازيم

  
  فكري از منظر كاهش قيمت تمام شدهتاثير تجارت الكترونيكي بر مالكيت . 1

از  ( تمام شده محـصوالت، هزينـه هـاي توزيـع و بازاريـابي     يهزينه هايكي از بزرگترين عوامل افزايش  
 است زيرا توليدكنندگان و عرضه كنندگان محـصول بـراي كـسب سـود،               )طرقي مثل تبليغ تلويزيوني   
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عالوه بر قيمت تامين مواد اوليه، هزينه بازاريابي و توزيع آن در بازار و رسيدن كـاال بـه دسـت مـصرف                      
اين موضوع باعث شد تا كـشورهاي توسـعه يافتـه بـراي             .  مي افزايند  كنندگان را نيز بر قيمت محصول     

كاهش هزينه بازاريابي و توزيع و نتيجتاً كاهش قيمت تمام شده محصول، به ابزار تجـارت الكترونيكـي                  
استفاده از اين ابزار نوين باعث شده است تا تاثير هزينه هاي توزيع و حمـل و نقـل در                    . متمسك شوند 

حصوالت بنحو قابل توجهي كاهش يابد بطوري كه مطابق آمار، سـهم هزينـه هـاي                قيمت تمام شده م   
 درصد كاهش يافته است     5/9حمل و نقل و توزيع و بازاريابي محصوالت در كشورهاي توسعه يافته، به              

در حاليكه اين سهم هنوز در كشور ايران كه در آن، بنگاهها چندان از تجـارت الكترونيكـي بهـره نمـي              
در اين ميان، كشور مالزي با بهره گيري        ). 4، ص   1389دودانگه،  ( درصد است    30ور متوسط   گيرند، بط 

از . از تجربيات كشورهاي توسعه يافته، درصدد گسترش بازاريابي و توزيع الكترونيكي محصوالت برآمـد             
 IBLS Contributor: Gladys Mirandah, Patrick( الزميكسو دولت در سطح كالن با تـصويب قـوانين   

Mirandah Law Office, 2007; Electronic Commerce Act 2006(  به روشن سازي ابعاد حقوقي ايـن 
پديده نوين از جمله تامين امنيت حقوقي عمليـات تجـاري صـورت گرفتـه در ايـن محـيط پرداخـت                      

)Zulhuda, 2009, pp.26 & 27 (     و با وضع چند آيين نامه، ضمن اعطاي يارانـه هـاي توسـعه، اينترنـت
ارزان قيمت در اختيار بنگاهها قرار داد و با تامين اينترنت پرسرعت و برگزاري كالسهاي رايگان تجارت                 
الكترونيكي براي بنگاهها، آنها را به استفاده از تجارت الكترونيكي در فعاليتهـاي تجـاري شـان تـشويق                   

ز تجـارت الكترونيكـي     كرد؛ در سطح خرد نيز بنگاههاي كوچك و متوسط خود را ناگزير بـه اسـتفاده ا                
دانسته اند زيرا در غير اين صورت، در فضاي رقابت آزاد و اقتصاد بازار قادر به كاهش قيمت تمام شـده                     

 Ahmad Faisal( كننـد محصوالتشان نبوده و بخشي از بازار را به رقباي داخلي و خـارجي واگـذار مـي   

Abidin, 2010, pp.591-605) .  

اي نظير آمريكا از ابزار حقوق مالكيت فكري، براي ترويج فرهنگ استفاده            اما در كشورهاي توسعه يافته      
از تجارت الكترونيكي بهره گرفته شده است بدين ترتيـب كـه قانونگـذار ايـن شـيوه هـا را بـه عنـوان                         
موضوعات قابل ثبت برسميت شناخت و اداره ثبت اختراع اين كشور، به بنگاههـايي كـه بـا نـوآوري و                     

 هاي جديد بازاريابي، تبليغات و توزيـع و بـه تعبيـر قانونگـذار، شـيوه هـاي كـسب و                      ابتكارشان، شيوه 
 را ابداع كنند، ورقه اختراع اعطا كرد و از شيوه ابداعي آنها براي مدت بيـست  (Business Methods)كار

قـانون بهبـود    « بـا تـصويب      2000سال، حمايت انحصاري نمود؛ همچنين قانونگذار اين كشور در سال           
، ثبـت   2000Business Method Patent Improvement Act of » اختراع شيوه هاي كسب و كـار ثبت

 حمايت قانوني از اين شيوه ها آن        استدالل اقتصادي قانونگذار آمريكايي در    . اين شيوه ها را تسهيل كرد     
گذاري بوده است كه قابل حمايت دانستن اين موضوعات به عنوان اختراع، زمينه را براي افزايش سرمايه

هاي ديجيتالي جديد مهيا ساخته و موجب افـزايش تجـارت الكترونيكـي مـي گـردد؛ در                   در تكنولوژي 
جديد بازاريابي و تبليغ و توزيع محـصوالت خواهنـد          نتيجه، بنگاهها تمايل بيشتري به ابداع شيوه هاي         

داشت و بتدريج اين امر به كاهش قيمت تمام شده، جلب مشتري بيشتر از سوي بنگاهها و رفاه بيشتر                   
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اين منطق اقتصادي باعث گرديـد تـا اداره ثبـت اختراعـات اروپـا               . مصرف كنندگان منتهي خواهد شد    
(European Patent Office(EPO)ثبت اختراع ژاپن در برخي حوزه ها، بتـدريج بـه حمايـت از     و اداره 

  . (Fisher and Zollinger, 2010, p. 1) شيوه هاي ابتكاري در كسب و كار الكترونيكي گرايش پيدا كنند
  
  نيكي از منظر كاهش قيمت تمام شدهتاثير مالكيت فكري بر تجارت الكترو. 2

توانـد بـر تجـارت      حقوق مالكيت فكري نيز مـي     از نگاه كاهش قيمت تمام شده توزيع محصول،         
الكترونيكي اثر مثبت بگذارد بدين ترتيب كه بـسياري از بنگاههـاي كوچـك و متوسـط، بـراي                   
كاستن از هزينه بازاريابي و جلب مـشتري، نـام يـا عالمـت تجـاري خـود را بـر روي سـايتهاي               

يتالي گاه باعث مي شود تا اين       دهد؛ با اينحال فضا و خطرات بالقوه محيط ديج        اينترنتي قرار مي  
توضيح اينكه دسترسي يك ميليـارد كـاربر در         . اقدام از سوي بسياري از بنگاهها، استقبال نشود       

سراسر جهان به شبكه اينترنتي باعث مي شود تا خطر تقليد غيرمجاز از عالمت تجاري، بيـشتر                 
قض حق با توجـه بـه   ؛ همچنين تشخيص دادن نا)1، ص1386صادقي،  ( از محيط فيزيكي باشد   

بدون مرز بودن اين محيط، دشوارتر از محيط فيزيكي است؛ وانگهي بعد از تشخيص ناقض حق                
نيز اين معضل حقوقي پابرجاست كه دادگاه كدام كشور، صالح به رسيدگي بـه دعواسـت و ايـن      

ي توانـد  در اين حالت، نظام حقوق مالكيت فكري م. دادگاه، قانون كدام كشور را بايد اعمال كند 
با ساختار و مقررات و آثار معيني كه به همراه دارد، حقوق و تكاليف صاحبان امـوال فكـري در                    
اين محيط را روشن ساخته و ناامني حقوقي اين محيط را تقليل دهد؛ از اين روست كـه اغلـب                    

الزي، كشورهاي توسعه يافته مانند آمريكا و كانادا و بسياري از كشورهاي در حال توسعه مانند م
اي در كنار وضع مقررات خاص براي تجارت الكترونيكي و حقوق مالكيت فكـري، مقـررات ويـژه          

  .1اندنيز به بحث حمايت از اموال فكري در محيط ديجيتالي اختصاص داده
  ئم تجاري و نقش كاهش دهنده آنها حمايت از نامها و عال.ب
. صول، هزينه تبليغات و بازاريابي آن اسـت       كننده قيمت تمام شده مح    ترديد يكي از عوامل تعيين    بي

ها شود با اينحال، تجـارت      تواند باعث كاهش اين هزينه    در بند الف گفتيم كه تجارت الكترونيكي مي       
توانند با تمسك به نام و عالمت تجاري نيز به شود و بنگاهها ميالكترونيكي، يگانه ابزار محسوب نمي   

 كه از نام تجاري باسابقه و خوشنامي برخوردار است نيازمنـد            اين هدف اقتصادي برسند زيرا بنگاهي     
پرداخت هزينه تبليغ و جذب مشتري نيست همچنين حمايت قوانين مالكيت فكري از نـام تجـاري            

                                                 
اسـت زيـرا در   ) Single Window(تاثير ديگر حقوق مالكيت فكري، كمك به گسترش پنجـره واحـد تجـاري     1

است كه نظام حقوق مالكيت فكـري ايـران   ... فرايند تاسيس اين پنجره، نياز به حمايت از پايگاه داده الكترونيكي و             
براي ديدن توضيحات تفصيلي در مـورد مفهـوم و مزايـاي پنجـره واحـد                . نه داراي قواعد روشني نيست    در اين زمي  

 ).413-376، صص 1390صادقي، : (ك.تجاري و نقش مالكيت فكري در تاسيس آن، ر
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شود تا از استفاده غيرمجاز رقبا از نام تجاري بنگاههاي موفق جلوگيري شـود و در صـورت           باعث مي 
 ايـن موضـوع قانونگـذار   . يابـد يش ميوي و جبران خسارت افزانقض حق نيز، احتمال پيروزي در دع 

را بر آن داشته است تا با ثبـت و حمايـت از   ) Trade Unions Act (1959)(كشورهايي مانند مالزي 
در مورد عالمت تجاري نيز بايد گفت،  .نامهاي تجاري، بنگاهها را از مزاياي اقتصادي آن منتفع سازند

اني كه كاال يا خدمت اشخاص اعم از اشخاص حقيقـي يـا حقـوقي را از                 عالمت تجاري به عنوان نش    
 قانون ثبت اختراعـات، طرحهـاي صـنعتي و          30ماده  : ك.ر(سازد  ديگر كاالها يا خدمات متمايز مي     

اي كـه  ، براي بنگاهها داراي ارزش اقتصادي قابل تـوجهي اسـت بگونـه        )1386عالئم تجاري مصوب    
يكي از . كن است از كل اموال فيزيكي و مادي آن نهاد بيشتر باشدارزش عالمت تجاري يك بنگاه مم

توانـد  باشـد زيـرا عالمـت مـي      كاركردهاي مهم آن، تعيين اسـتراتژي بازاريـابي بنگـاه در بـازار مـي              
ايـن نقـش موجـب      . متمايزكننده محصوالت يك شركت از محصوالت ساير شركتهاي رقيب باشـد          

آن به عنوان ابزاري تبليغـي اسـتفاده كننـد يعنـي بـدون              عالمت، از   گردد تا شركتهاي صاحب     مي
پرداخت هزينه تبليغ و بازاريابي، بتوانند از طريق درج عالمـت تجـاري خـود بـر روي محصولـشان،                    

  .معرف كيفيت و مشخصات محصول و در نتيجه جذب كننده مشتري باشند
  دهنده آنها حمايت از طرحهاي صنعتي و نقش كاهش.ج

طـرح  . ارهاي موثر در كاهش قيمت تمام شده، استفاده بنگاهها از طرح صنعتي استيكي ديگر از ابز  
صنعتي عبارت است از حالت تزئيني و زيبايي كاالي مصرفي كه مي تواند به شكل، الگو يا رنگ كاال                   

 قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و عالئم تجاري مـصوب           20ماده  : ك.ر(بستگي داشته باشد    
كننـدگان دارد زيـرا آنهـا       صنعتي داراي فوايد قابل توجهي براي توليد و توزيع        ي  طرحها). 1386

بـدون پرداخـت هزينـه،    : ابداع طرحهاي جديد و زيبا و متناسب با سليقه مشتريان، اوالً     توانند با   مي
هزينـه اتـالف    : محصول خود را تبليغ كنند و در هزينه تبليغ و بازاريابي صرفه جويي نماينـد؛ ثانيـاً                

خشي از محصول نيز از دوش بنگاهها برداشته مي شود زيرا گاه توزيع كنندگان محصوالت ناگزيرند    ب
به دليل اتالف بخشي از محصول در موقع توزيع و حمل و نقل، هزينه اتالف را بر قيمت تمام شـده                     

و محصول بيفزايند در حاليكه قرار دادن محصول در يك بسته بندي مناسب مي تواند هزينه حفـظ                  
اما براي آنكه بنگاهها و طراحان صنعتي، داراي انگيـزه          . ذخيره و بسته بندي محصول را كاهش دهد       

كافي براي ابداع طرحهاي جديد باشند و جلوي سوءاستفاده رقبا گرفته شود، نظام مالكيت فكري با                
ي به وضع مقررات و آثار خاص مانند حمايت از طرحهاي صنعتي جديد و اصيل، اعطاي حق انحصار               

صاحبان آنها و وضع ضمانت اجراهاي كارا براي نقض حقوق صاحبان حق، در كـاهش قيمـت تمـام                   
 خامس خود كليه كشورهاي عضو 5از اين رو، كنوانسيون پاريس در ماده . شده محصوالت موثر است

 را متعهد ساخته است تا از اين طرحها حمايت كنند و براي آنكه كشورها در حمايت از اين طرحهـا                   
  .مايتي خاصي را الزامي نكرده استآزادتر باشند، قالب ح
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 نقد و بررسي نظام حقوق مالكيت فكري ايران از نگاه كاهش قيمت تمام شده: بخش دوم

بطور كلي در حقوق ايران، از دهه ها قبل قوانين و مقررات قابل توجهي در زمينه حمايت از حقـوق                    
 اين حمايت در كشور ما از بسياري كـشورها بيـشتر            مالكيت فكري وجود داشته به طوري كه سابقه       

است؛ اما چرا قوانين مالكيت فكري ما نتوانسته انـد نقـش پررنگـي در كـاهش قيمـت تمـام شـده                       
در اين كه قانونگذار ما در زمان تصويب قـوانين قبـل از انقـالب و                محصوالت بنگاهها داشته باشند؟     

، به سياست كاهش قيمت تمام شده نظر نداشته است، حتي اكثر قوانين مالكيت فكري بعد از انقالب
ترديدي نيست زيرا اين سياست اقتصادي بتازگي مورد توجه سياستگذاران اقتصادي ما قرار گرفتـه               
است؛ در مورد قوانين چند سال اخير نيز احتمال عدم توجه به اين سياست وجـود دارد بـا اينحـال                     

بر اسـاس تقـسيم   كنيم جود نيز ديده مي شود كه سعي مينقصها و ابهاماتي در قوانين و مقررات مو 
بندي مندرج در بخش نخست مقاله، نظام حقوق مالكيت فكري ايران را از نگاه كاهش قيمت تمـام                  

  :كنيمبررسي نقد و شده در مرحله توليد و توزيع كاالها و خدمات 
  

تمام شـده   بررسي نظام حقوق مالكيت فكري ايران از نگاه كاهش قيمت          :فصل نخست 
  در مرحله توليد محصول

 بند  سهدر بخش نخست مقاله، تاثير مالكيت فكري را بر كاهش قيمت تمام شدة مرحله توليد را در                  
  :ارزيابي كرديم حال وضعيت اين موارد را در نظام حقوق مالكيت فكري ايران بررسي خواهيم كرد

افـزايش ابـداعات و كـاهش        بررسي نظام مالكيت فكري ايران از ديد تاثير آن بر            .الف
  :قيمت تمام شده

كشور ما از حيث برخورداري از قوانين حامي حقوق مالكيت فكري جز در چند زمينه محدود، از 
ساختار قانوني خوبي برخوردار است با اينحال، اين قوانين به چند دليل نتوانسته اند آنگونه كـه                 

ر نهايت در كاهش قيمت تمام شده كارآمد        بايد و شايد در افزايش ابداعات و تسهيل تجاري و د          
  :و تاثيرگذار باشند كه براي رعايت اختصار به دو مورد از مهمترين آنها اكتفا مي شود

  
  ضالت اجرايي قوانين مالكيت فكريمع. 1

كمتر حقوقداني است كه صرف وجود قوانين را براي تضمين حقوق صاحبان حق مالكيت فكري كـافي                 
كلي است كه سالهاي سال است گريبان نظام حقوقي كشور را گرفته و از ايـن رو                 مشكل اجرا مش  . بداند

هنوز اين عقيده در ميان صاحبان اموال فكري و برخي دست اندركاران اجرايي و بسياري از مردم وجود      
دارد كه كشور ما از نبود قانون حمايت از مالكيت فكري رنج مي برد؛ در حالي كه گفتـيم حقـوق مـا از     

وجود قوانين با سابقه در اين زمينه، جز يكي از كشورهاي باسابقه در مورد حمايت از اموال فكري      حيث  
ريشه اين تفكر نادرست به عدم گسترش فرهنگ آشناسازي مردم به نقش و جايگاه              . محسوب مي شود  
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ي و البته در اين ميان، براي گسترش فرهنگ آشنايي با حقـوق مالكيـت فكـر             . اين حقوق باز مي گردد    
احترام به صاحبان حق، اقداماتي چند صورت گرفته است اما هر يك به دليل وجود برخي نارسايي هاي   
حقوقي و اداري، به نتيجه مطلوب نرسيده اند؛ از جمله آنكه سازمان ثبـت اسـناد و امـالك كـشور بـه                       

زار كرده است   عنوان متولي گسترش فرهنگ مالكيت فكري در كشور، سمينارهايي را در اين زمينه برگ             
با اين حال تداخل وظايف اين سازمان با برخي نهادهاي اجرايي ديگر و انجام برخي اقدامات همپوشـان                  
ضمن اتالف بخشي از منابع مالي، باعث سردرگمي صاحبان اموال فكـري و خـود دسـتگاهها در مـورد                    

انند موسسات وكالتي   اقدام ديگر، تالش برخي نهادهاي خصوصي م      . متولي اين امر در كشور شده است      
و مشاوره حقوقي براي ارائه مشاوره هاي تخصصي به صاحبان اموال مزبور بوده اسـت بـا اينحـال عـدم                    

در اين  . تخصص بسياري از وكال و مشاوران اين موسسات باعث سرخوردگي صاحبان حق گرديده است             
 طوالني باعث شده است تا      گيرانه و بين، وجود آيين نامه و بخشنامه هاي حاوي تشريفات اداري سخت          

بسياري از نهادهاي دانشگاهي متقاضي برگزاري كالسهاي آموزشي مالكيت فكري نيـز نتواننـد مجـوز                
الزم را براي تاسيس نهاد خود به دست آورند؛ بـراي مثـال، بـراي ثبـت چنـين نهـادي در اداره ثبـت                         

باشد كه مي... ناوري، سازمان ثبت و شركتها، نيازمند اخذ مجوزهاي متعدد از وزارت علوم، تحقيقات و ف
اين مشكالت باعث شده است تـا       . موجب طوالني شدن فرايند تاسيس و ثبت اين نهادها گرديده است          

. كشور ما از نظر برخورداري از فرهنگ احترام به مالكيت فكري، در وضعيت مناسبي قرار نداشته باشـد                 
ز مخترعان و مبتكران مان با وجـود قـوانين حـامي            نتيجه اين فقر فرهنگي اين بوده است كه بسياري ا         

اموال فكري در ايران ناآشما بوده يا نسبت به اجرايي شدن اين قوانين با ديده ترديد مي نگرند و حتـي                     
بسياري از آنها حاضر به افشاي اختراع خود و تجاري سازي آن نيستند و ترجيح مي دهند آن را يـا در                      

از اين . ه ثبت برسانند يا آن را به صورت سر تجاري، محرمانه باقي گذارندساير كشورها خصوصاً آمريكا ب
روست كه ايران با وجود برخورداري از اين نيروي انساني و صرف هزينه و زمان بسيار بـراي ابـداعات و                     
 ابتكارات فراوان، نتوانسته است از مزاياي آن در بازار بطور عملي استفاده كند؛ دست بنگاهها نيـز بـراي                  

  .استفاده از اين ابداعات در كاهش قيمت تمام شده كوتاه بماند
  
  ترونيكي و بين المللي اموال فكري نارسايي هاي موجود در زمينه ثبت الك.2

گفتيم كه سازمان جهاني مالكيت فكري بـراي كاسـتن از هزينـه هـاي ثبـت امـوال فكـري در                      
مكان ثبـت الترونيكـي و تـصويب        كشورهاي مختلف، تسهيالت قابل توجهي نظير فراهم كردن ا        

معاهدات بين المللي نظير معاهده همكاري در زمينه ثبـت اختـراع و موافقـت نامـه مادريـد در            
زمينه ثبت بين المللي عالمت تجاري را براي صاحبان حق فراهم كرده است تا به سهم خود، با                  

.  محصول كمـك كنـد   كاستن از هزينه هاي تقديم اظهارنامه و ثبت، به كاهش قيمت تمام شده            
 قانون الحاق به معاهده همكاري در زمينه ثبت بين المللي اختراع تاكنوندر اين ميان، كشور ما 
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كرده است لذا امروزه مخترعان ما مجبورند تا براي ثبت بين المللي اختراع خـود در                نرا تصويب   
  . ثر منفي مي گذاردهر كشور، هزينه ثبت مجزا بپردازند و اين امر بر كاهش قيمت تمام شده ا

در زمينه ثبت الكترونيكي ابداعات نيز هرچند آيين نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرحهاي              
به ايـن موضـوع اختـصاص       ) 169  تا 167مواد  (، سه ماده    1387صنعتي و عالئم تجاري مصوب      

نيكـي  امكانـات فنـي نـسبت بـه الكترو      با تجهيز تا است شدهمرجع ثبت مكلفداده و طي آن، 
را الئمـ اختراعـات، طـرح هـاي صـنعتي و ع     كردن كليه مراحل اعم از ثبت داخلي يا بين المللي

سازمان ثبت اسناد نيز از مدتها قبل درصدد راه اندازي ثبت الكترونيكي اختراعات              و معمول دارد 
و عالئم تجاري در كشور بوده است، با اينحال اين سيستم هنوز بطور كامـل عمليـاتي نـشده و                     

  .ازمان در اين زمينه نتوانسته است نقش كاملي در كاهش هزينه هاي ثبت ابداعات ايفا نمايدس
 نارسايي هاي نظام مالكيت فكري ايران از ديد تسهيل تجـاري سـازي ابـداعات و                 .ب

  كاهش قيمت تمام شده
نقص قوانين مالكيت فكري در مورد قراردادهـاي رايـج در تجـاري سـازي ابـداعات از يكـسو و                     

مشخص بودن وضع اجرايي قانون تجاري سازي ايران از سوي ديگر، از ديگر موانع موجـود در                 نا
  :ايران در راه كاهش قيمت تمام شده محسوب مي شوند كه در زير بدانها مي پردازيم

  
  موثر بر كاهش قيمت تمام شده نقص قانوني در مورد قراردادهاي مالكيت فكري . 1

) دسـته اول : ت فكري از حيث اثر، به سـه دسـته تقـسيم مـي شـوند            كلي قراردادهاي مالكي   به طور 
كه در آن، تمام حقوق مالكانه صاحب اموال فكـري  ) Assignment Contracts(قراردادهاي واگذاري 

كه ) License(قراردادهاي پروانه بهره برداري يا ليسانس     ) به منتقل اليه واگذار مي گردد؛ دسته دوم       
پديدآورنده و مبتكر باقي مي ماند و حق بهره برداري از منابع مال فكـري               در آن، مالكيت عين براي      

اين نوع قراردادها رايج ترين نوع قرارداد در حـوزه مالكيـت فكـري              . به طرف قرارداد واگذار مي شود     
 Collective(قراردادهـاي مـديريت جمعـي   ) بوده و در كشور ما نيز بسيار شيوع دارند و دسته سوم

Management ( ائتالف فناوريو)Technology Pool (     ،كه در آن، صـاحبان مختلـف امـوال فكـري
حقوق خود را در يك نهاد واحد، جمع مي كنند تا متقاضيان استفاده از آن فنـاوري بتواننـد بجـاي                     
 مراجعه به صاحبان مختلف اموال فكري، تنها به يـك نهـاد مراجعـه كننـد و بـا او قـرارداد ببندنـد                       

)Tritton, 2002, pp. 690 and seq; Bently and Sherman, 2004, p.267.(  
از مهمترين نقايص قانوني ما كه بر كاهش قيمت تمام شده محصوالت، اثر منفي گذارده است، نبود                 
مقررات كافي و شفاف در مورد قراردادهاي مالكيت فكري و آثار آنهاسـت بطوريكـه در قـانون ثبـت               

 و آيين نامه اجرايـي ايـن قـانون مـصوب     1386ري مصوب   اختراعات، طرحهاي صنعتي و عالئم تجا     
حتي در مورد شايعترين قراردادهاي مالكيت فكري يعني قراردادهـاي ليـسانس و واگـذاري               ،  1387
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 اين امر باعث ناآگاهي صاحبان اموال فكري ايراني شده و از            .استتنها در حد گذرا نامي از آنها برده         
 بنگاههاي ايراني، تزريق ابتكار و فناوري به بدنه توليـد و در نتيجـه،               تمايل ايشان به انعقاد قرارداد با     

بـه لحـاظ اقتـصادي،      : در مقـام توضـيح بيـشتر بايـد گفـت          . كاهش قيمت تمام شده كاسته اسـت      
قراردادهاي ليسانس براي مخترعان و مبتكران مقرون به صرفه تر و سودآورتر است زيرا او بـا حفـظ        

ي، منافع آن را مي تواند در طي زمان به بنگاههاي مختلـف واگـذار               حق مالكيت خويش بر مال فكر     
- المللي حائز رتبه هاي برتري شـده      كه در مسابقات بين   –كند با اينحال، مخترعان و مبتكران ايراني        

 به داليلي كه در باال اشاره شد يعني فقدان قوانين و مقررات كافي در مورد تبيين آثار و تفـاوت                 - اند
اي قابل اتكا براي آنها، باعث بـي اطالعـي   ا از يكسو و كم بودن مراكز آموزشي و مشاوره       اين قرارداده 

ايشان از حقوقشان گرديده و در نتيجه، اين افراد عالوه بر آنكه به سمت انعقاد قرارداد بـا بنگاههـاي          
ان خارجي سوق پيدا مي كنند، بجاي قرارداد ليسانس، به انعقـاد قـرارداد واگـذاري كامـل حقوقـش                  
  .مبادرت مي ورزند كه اين قراردادها به نفع بنگاههاي خارجي است نه مخترعان و بنگاههاي داخلي

در مورد قراردادهاي ائتالف فناوري و مديريت جمعي نيز نظام حقوق مالكيت فكـري مـا داراي                 
كاستي قابل توجهي است زيرا قوانين مـا در ايـن مـورد، كـامالً سـاكتند در حـالي كـه امـروزه                        

نونگذار بسياري از كشورها از جمله اتحاديه اروپا مقررات ويژه اي در ايـن زمينـه تهيـه كـرده                   قا
  .(Guibault and van Gompel, 2006, pp. 117-152)اند
  نامشخص بودن وضع اجرايي قانون تجاري سازي ابداعات. 2

اين . كري بود  فاقد قانوني خاص در مورد تجاري سازي اموال ف         1389نظام حقوقي ايران تا سال      
خال قانوني، از دو جهت، مانع تحقق سياست كاهش قيمت تمام شـده در كـشورمان مـي شـده                    

نخست از منظر مخترعان و مبتكران كه آنها را از تجاري سـازي ابـداعات و ورود آنهـا بـه        : است
ي بدنه توليد داخلي باز داشته و ايشان را به سمت انعقاد قرارداد با بنگاههاي خـارجي سـوق مـ                   

دوم از منظر بنگاههاي داخلي ما كه وقتي بـي رغبتـي مخترعـان و مبتكـران ايرانـي را در                     . داد
تجاري سازي ابداع و انعقاد قرارداد با آنها مشاهده مي كردند، ناگزير بودند تا با طرفهاي خارجي 

نها بيشتر  قرارداد ببندند و با توجه به قيمت باالتر اين ابداعات، هزينه تمام شده محصول براي آ               
تـا اينكـه    . مي شد و در نتيجه، قدرت رقابت پذيري آنها در صحنه بين المللي پايين تر مي آمد                

قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سـازي      « قانوني به نام     1389در سال   
 ، وزارت علـوم،   5 و   2 ماده تـصويب شـد و در مـوادي چـون مـاده               14در  » نوآوريها و اختراعات  

تـصويب ايـن   . تحقيقات و فناوري را مسئول نظارت بر اجراي قانون و بنوعي تجاري سازي نمود           
قانون از اين حيث كه خال حقوق ايران در داشتن قانون خاص تجاري سـازي را مرتفـع سـاخته              

اين قـانون داراي نقـايص بـسياري چـون عـدم ارائـه              : است بسيار قابل دفاع است با اينحال اوالً       
بنگاههـاي  (ص در مورد معيار تسهيم منصفانه منافع ميان مخترع و طرف قـرارداد              ضابطه مشخ 
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 قانون مبني بر لـزوم تـصويب آيـين          14برخالف تكليف مقرر در ماده      : مي باشد و ثانياً   ) توليدي
نامه اجرايي اين قانون تا سه ماه از تاريخ تصويب، اما متن آيين نامه بسيار ديرتر آمـاده شـده و                     

ان عملياتي نشده است لذا مخترعان و مبتكران و توليدگران تاكنون نتوانسته اند از              تاكنون چند 
  .تصويب قانون در عمل براي كاهش قيمت تمام شده بهره مند شوند

  ايه گذاري خارجي و انتقال فناوري تسهيل جذب سرم.ج
 و عالئم تجـاري   مقررات مالكيت فكري ايران راجع به اختراعات، طرحهاي صنعتيچنانكه ديديم برخي  

با استانداردهاي بين المللي سازگار هستند و اين امر مي تواند بسياري از سرمايه گذاران خـارجي را در                   
صرف وجود قوانين حمايـت از      : اوالًنتقال فناوري به كشور ترغيب كند اما        به سرمايه گذاري در ايران و ا      

ناسب به بدنه توليد كـشور كـافي نيـست          مالكيت فكري و سرمايه گذاري خارجي براي ورود فناوري م         
 و قـانون  1380همچنانكه از زمان تصويب قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي ايران مصوب         

، روند قابل مالحظه اي در سرمايه گذاري خارجي و جذب فناوري جديد در بدنـه توليـد كـشور                    1386
 كافي در اقتـصاد كـشور، نبايـد در وضـع قـوانين              بعد از برقراري نظام رقابتي    : صورت نگرفته است؛ ثانياً   

حمايت از اموال فكري آنقدر راه افراط را پيمود كه باعث ناديده گرفتن ساير نيازهاي توسعه اي كـشور                   
شود زيرا بررسيها نشان مي دهد كه چه بسا كشوري با وجود داشتن قوانين حمايتي از ابداعات فكـري،          

ناآرامي هاي سياسي همچنان در جلب سرمايه خارجي ناتوان اسـت؛  به علت نابساماني هاي اقتصادي و     
برخي محققان وابسته به كشورهاي توسعه يافته نيز در تحقيقات خود خاطر نشان ساخته اند كـه                 : ثانياً

ادعاي افزايش سرمايه گذاري خارجي و كاهش قيمت تمام شده در نتيجه تقويت معيارهاي حمايـت از       
 ;Winter, 1989, pp. 41-60) بر هيچ پيش فرض نظري قابـل اتكـايي نيـست   مالكيتهاي فكري، مبتني

Primo Braga and Carsten Fink, 1998, p.165)      و مطالعـه در برخـي كـشورهاي در حـال توسـعه 
منتخب نيز اين ادعا را ثابت مي كند؛ براي مثال، تحقيقات در كشور تايلند نشان مي دهد كه با وجـود                     

 و اعطـاي حمايـت انحـصاري بيـست سـاله بـه              1992اعات اين كشور در سال      اصالح قانون ثبت اختر   
صاحبان ورقه اختراع، افزايشي در انتقال فناوري به اين كشور و كاهش قيمت تمام شده حاصـل نـشده         

به عنوان واقعيتي تلخ بايد پذيرفت كـه جهـان امـروزي از    همچنين . (UNCTAD, 2003, p.96) است 
 منطقه توليدكننده و مصرف كننده بدل شده و ساختار فعلي حقوق مالكيت             منظر مالكيت فكري به دو    

فكري بيشتر به نفع كشورهاي توسعه يافته و مولد فناوري است و در ايـن حـوزه كـشورهاي در حـال                      
توسعه، بازنده اند؛ بنابراين كشورهاي در حال توسعه ضمن پذيرش اصل حمايـت از مالكيـت فكـري و                   

ثبت آن، بايد نيازهاي توسعه اي خود را نيز درنظـر داشـته و فراتـر از حـداقلهاي                   برخورداري از نتايج م   
 موافقـت   7همچنين براي اجرايي كردن مفاد مقدمه و مـاده          . ضروري حمايت، تعهدي مازاد را نپذيرند     

نامه تريپس در خصوص انتقال فناوري به كشورهاي در حال توسعه، اقداماتي چون تـشكيل گروههـاي        
سازمان بايد در دستور كار اين دسته كشورهاي ذينفع قرار گيرد زيرا هرگونـه كوتـاهي در                 همكاري در   
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اين زمينه، تبعات اقتصادي منفي خود بر كشورهاي در حال توسعه و واردكننـده فنـاوري را بـه مـرور                     
 بنابراين، حتي اگر حمايت از مالكيت فكري بتوانـد در جلـب فنـاوري و              . بيش از پيش نشان خواهد داد     

فايـده  - كاهش قيمت تمام شده موثر باشد، بايد ميزان حمايت از اين حقوق را بر اسـاس معيـار هزينـه                   
سنجيد يعني هزينه هاي حاصل از حمايت شديد از حقوق مالكيت فكري از يكسو و منـافع حاصـل از                    

 . در نظر گرفتقيمت تمام شده را از سوي ديگر رااين حمايت از جمله تاثير مثبت در كاهش 

  
 بررسي نظام حقوق مالكيت فكري ايران از نگاه كاهش قيمت تمام شـده در           :فصل دوم 

  مرحله توزيع محصول
در بخش نخست مقاله، تاثير مالكيت فكري بر كاهش قيمت تمام شده در مرحله توزيع را در قالب حمايت از 

ـاري و                 ـاي صـنعتي       شيوه هاي الكترونيكي توزيع و بازاريابي؛ و حمايت از نامها، عالئـم تج حمايـت از طرحه
  :حال جايگاه اين موارد را در حقوق ايران در قالب دو بند الف و ب، بررسي خواهيم كرد. بررسي كرديم

  رونيكي توزيع و بازاريابيحمايت از شيوه هاي الكت.الف
در حقوق ايران، بحث حمايت از مالكيت فكري در محيط الكترونيكي توسـط قـانون تجـارت الكترونيكـي                   

 مورد توجه قرار گرفت و قانونگذار ما نيز به تبعيت از رويه كشورهاي در حال توسعه، شـيوه                   1382ب  مصو
هاي كسب و كار و شيوه هاي جديد توزيع و بازاريابي را مشمول حمايت انحصاري قرار نداده است كه اين                    

ـام        اقدام قابل دفاع بنظر مي رسد زيرا منافع حاصل از حمايت اين شيوه و تاثير آن                  بـر كـاهش قيمـت تم
شده، به مراتب كمتر از هزينه هاي حمايت انحصاري از اين شيوه هاست زيرا اين شيوه ها بيشتر از سـوي                     
كشورهاي توسعه يافته ابداع و به ساير كشورهاي صادر مي گردد و طبيعتاً پذيرش حمايت از اين شيوه ها                   

ـازمان جهـاني تجـارت و             تواند هزينه اقتصادي قابل توجهي به كشور خصوصاً پس        مي  از الحاق ايران بـه س
بايد گفـت كـه اقـدام قانونگـذار در عـدم حمايـت از                .ورود بنگاههاي خارجي به بازار ايران، بار خواهد كرد        

هاي بازاريابي و توزيع الكترونيكي قابل دفاع بنظر مي رسد؛ با اينحال ايـن نقطـه قـوت نبايـد باعـث                      شيوه
ي اين قانون شود؛ كاستي هايي كه موجب عدم رغبت بنگاههاي داخلـي بـه   ناديده گرفتن ساير كاستي ها  

گفتـيم  . استفاده از تجارت الكترنيكي و مزاياي غيرقابل انكار آن در كاهش قيمت تمام شده گرديده اسـت                
كه براي بنگاهها، وجود امنيت حقوقي فضاي الكترونيكي بسيار حائز اهميت است زيرا يـك بنگـاه بايـد بـا       

روشن در زمينه نحوه حمايت حقوقي از اموال فكـري خـود در محـيط اينترنتـي، نحـوه پرداخـت                     قوانين  
روبرو باشد در غير اين صورت نبود       ... الكترونيكي، قواعد راجع به صالحيت دادگاهها در دعاوي ديجيتالي و           

در ايـن  . دقوانين شفاف در اين مورد، از موانع گسترش تجارت الكترونيكي در يك كشور محسوب مي شـو   
ميان، وجود برخي نارساييهاي حقوقي در قانون تجارت الكترونيكي كشورمان باعث شده است تا اين قانون                

 تاكنون نتواند نقش قابل توجهي در گرايش بنگاهها به تجارت الكترونيكي و استفاده از ايـن                 1382از سال   
بجاي وضع قواعـد ويـژه حمايـت از حقـوق           ابزار براي كاهش قيمت تمام شده ايفا كند زيرا در اين قانون،             
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مالكيت فكري در محيط ديجيتالي، به ارجاع موضوع به قوانين محـيط فيزيكـي اكتفـا شـده و تفاوتهـاي                     
خاص محيط ديجيتالي و واقعي ناديده گرفته شده است؛ همچنين نحوه تعيين دادگاه صالح و قانون حاكم                 

ـاي الكترونيكـي نيـز مـورد            بر دعاوي الكترونيكي كامالً به سكوت برگزار ش        ده است؛ بعالوه، نحوه پرداخته
توجه نبوده است و طبيعتاً در چنين فضايي، نبايد از بنگاهها انتظار گرايش به ايـن تجـارت الكترونيكـي و                     

  .استقبال از خطرات بالقوه آن را داشت
  هاي صنعتي و نقش كاهش دهنده آنها حمايت از نامها، عالئم تجاري و طرح.ب

وق ايران در خصوص حمايت از عالئم تجاري تا مدتها قانون ثبت عالئم و اختراعـات مـصوب                  در حق 
 الزم االجرا بود و برغم وجود برخي نقايص و نارساييها، حاوي مقرراتي كلي در بـاب حمايـت                   1310

انحصاري از صاحب عالمت تجاري بود با اينحال در زمينـه ضـمانت اجـراي نقـض عالمـت تجـاري                 
نگذار ايراد داشت بدين ترتيب كه هيچ ضمانت اجراي كيفري بـراي نقـض كننـده حـق                  رويكرد قانو 

 1386تا اينكه  قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و عالئم تجـاري مـصوب               . درنظر نگرفته بود  
  . صاحبان عالمت به عمل آورده است، حمايت بيشتري از1310ضمن تكميل برخي نقايص قانون 

اين است كه برغم نص قـانون مزبـور،         نقص بزرگ موجود    ثبت نام تجاري،    اما در خصوص حمايت و      
 در ايـران    اين نامها ،   و به دليل نبود آيين نامه اجرايي در مورد ثبت نامهاي تجاري            متاسفانه در عمل  

ثبت و حمايت نمي شوند مگر آنكه در قالب عالمت تجاري به ثبت برسند و از آنجا كه كارشناسـان                    
عتي ايران در برخي موارد، بعضي نامهاي تجاري را در قالب عالمت تجاري قابل ثبت اداره مالكيت صن

نمي دانند، لذا صاحب نام تجاري نمي تواند از تاثير اقتصادي نام تجاري بر كاهش قيمت تمام شـده                   
د برخوردار گردد زيرا صاحب نام تجاري مجبور شده است تا هزينه اي را بابت تبليغ و بازاريابي بپرداز

و آن را بر قيمت تمام شده محصولش بيفزايد ضمن آنكه همواره نگران تقليد غيرمجاز ساير رقبـا از                   
در مورد طرحهاي صنعتي نيز قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و عالئـم             . آن نام تجاري باشد   

 ، نظام خاصي براي حمايت از طراحان صنعتي مقرر گرديـد و مقـررات نـسبتاً               1386تجاري مصوب   
 و نيز چند ماده در بخش مقررات عمومي، 29 تا 20مفصلي نيز بدان اختصاص يافته و مقنن در مواد 

از اين طرحها حمايت كرده است؛ همچنين، اداره مالكيت صنعتي بـراي افـزايش انگيـزه طراحـان و       
 بنگاهها در افزايش طراحي و استفاده از طرحهاي صنعتي، سخت گيري چنداني در ثبت اين طرحها               

وجود اين مقررات و رويه ها، مناسب . بخرج نمي دهد و عموم اظهارنامه هاي ثبت طرح را مي پذيرد         
ي توان بر اثر مثبـت حمايـت از         وانين و با اصالح فرايند اجرا، م      بنظر مي رسد؛ لذا با استفاده از اين ق        
  .كاهش قيمت تمام شده اميدوار بودطرحهاي صنعتي و عالئم تجاري بر 

  شنهادهاو پينتيجه 
از آنچه در اين مقاله بدان پرداختيم، اين نتيجه حاصل مي شود كه سياست كاهش قيمت تمـام شـده                    

- امروزه از سوي اكثر كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه عضو سازمان جهاني تجارت تبعيت مـي                 
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- يش رقابت در بازار مـي شود لذا نه تنها مغايرتي با اصول اين سازمان ندارد بلكه به دليل آنكه باعث افزا       

يكي از اين ابزارهاي مشروع براي رسيدن بـه هـدف           . شود، با اهداف سازمان مزبور همخواني كامل دارد       
در حال حاضر در كـشور مـا، مقـررات          . كاهش قيمت تمام شده، حمايت از حقوق مالكيت فكري است         

 شده كه مي توان از آنها به     خوبي در زمينه حمايت از اختراعات، طرحهاي صنعتي و عالئم تجاري وضع           
با اينحال به داليلي كه در مقالـه بتفـصيل          . عنوان مقررات مادر در كاهش قيمت تمام شده بهره گرفت         

بدانها پرداخته شد، نارساييهايي هم در حقوق ايران ديده مي شود كـه باعـث شـده اسـت تـا مقـررات                       
از اين رو براي رفع .  تمام شده ايفا كنندمالكيت فكري ايران نتوانند نقش قابل توجهي در كاهش قيمت        

  :اين كاستيها، راهكارهاي زير در سطح كالن به دولت و در سطح خرد به بنگاهها پيشنهاد مي گردد
  در سطح كالن. الف

 در خصوص اصالح قوانين موجود و وضع قوانين جديد، قانونگذار ابتدا بايد از وضع مصوبات مغـاير و                   - 1
ولي مالكيت فكري در كشور خودداري كند زيرا نتيجه ايـن امـر ايـن اسـت كـه         همپوشان در زمينه مت   

سازمانهاي موجود هيچگاه با اطمينان از آينده، اقداماتي اساسي براي گسترش مالكيت فكري در كشور               
انجام نخواهند داد؛ براي رفع ابهام طرفين قراردادهاي مالكيت فكري، به وضع مقررات تكميلي در زمينه 

دهاي واگذاري، ليسانس و مديريت جمعي بپردازد و آثار هريـك را تبيـين نمايـد خـصوصاً آنكـه                  قراردا
اقتصادي بسيار متنوعي هستند زيرا مقررات فعلـي بـه          - قراردادهاي ليسانس داراي اقسام و آثار حقوقي      

هيچ عنوان جوابگوي نياز فعلي نيست؛ همچنين وضع و تصويب قانون خاص تجاري سازي بـر اسـاس                  
بعالوه، قانون تجارت الكترونيكي براي افـزايش       . ر كارشناسان حقوقي و اقتصادي امري ضروري است       نظ

اطمينان بنگاهها نسبت به تامين امنيت حقوقي فضاي ديجيتالي و ترغيب ايشان به استفاده از اين ابزار، 
الكترونيكـي،  بايد آسيب شناسي شده و مورد اصالح جدي قرار گيـرد از جملـه در زمينـه پرداختهـاي            

تعيين دادگاه صالح در دعاوي الكترونيكي و تعيين قانون حاكم بر دعوي در ايـن دسـته دعـاوي، بايـد                     
  .مقررات الزم به متن قانون اضافه شوند زيرا قانون در اين زمينه كامالً ساكت است

 در حوزه آموزش و گسترش فرهنگ آشنايي صاحبان حق و مردم با اهميت مالكيت فكري و                 -2
سازمان ثبت اسـناد و     -يك: نقش آن در كاهش قيمت تمام شده، اقدامات زير پيشنهاد مي شود           

امالك كشور به عنوان متولي گسترش فرهنگ مالكيت فكري در ايران، بايد كالسهاي آموزشـي               
كافي با حضور كارشناسان اين امر براي صاحبان اموال فكري در سراسر كشور برگزار كند تا اين                

-بعاد قانوني و كاربردي حمايت از ابداعات و نحوه تجاري سـازي آنهـا آشـنا شـوند؛ دو                  افراد با ا  
تعداد مجوزها و تشريفات اداري براي تاسيس نهادهاي آموزشي مالكيت فكري در كشور توسـط            

از آنجا كه سازمان صدا و سيما يكي از اعضاي كميته تخصصي -بخش خصوصي كاسته شود؛ سه  
، لذا با بهره گيري از صاحبنظران حقوقي و اقتصادي، برنامه هـاي             كاهش قيمت تمام شده است    

  آموزشي الزم براي تشريح رابطه مالكيت فكري و كاهش قيمت تمام شده تهيه گردد؛
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دستگاه دولتي و خصوصي تحقيقاتي ملزم شود تـا بخـشي راجـع بـه               : اوالً:  در حوزه اجرايي   -3
 نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، تابع رويـه          تجاري سازي راه اندازي كرده و همگي آنها زير        

 169 تا   167سازمان ثبت اسناد، با توجه به مواد صريح         : واحد و البته كم تشريفاتي باشند؛ ثانياً      
، 1387آينن نامه اجرايي قانون ثبـت اختراعـات، طرحهـاي صـنعتي و عالئـم تجـاري مـصوب                    

و ثبـت الكترونيكـي اختراعـات، طرحهـاي         زيرساختهاي الزم را براي امكـان تقـديم اظهارنامـه           
صنعتي و عالئم تجاري فراهم كند؛ همچنين اجرايي كـردن معاهـده همكـاري در زمينـه ثبـت                 
اختراعات نيز مي تواند از هزينه مخترعان در ثبت اختراع بكاهـد و ايـن امـر مـي توانـد باعـث                       

، امكان ثبـت نامهـاي      سازمان ثبت : كاهش قيمت تمام شده محصول مشمول اختراع گردد؛ ثالثاً        
تجاري را فراهم سازد زيرا ثبت و حمايت از اين اموال فكري به داليل مطرح در متن مقاله، هـم         

 سازگار است؛ رابعاًك دولت از      1386باعث كاهش قيمت تمام شده مي شود و هم با متن قانون             
كانـات و   طريق وزارت بازرگاني بـه عنـوان متـولي گـسترش تجـارت الكترونيكـي در كـشور، ام                  

  .تسهيالت الزم و ارزان قيمتي را در اختيار بنگاهها قرار دهد
  در سطح خرد. ب
بنگاهها با ايجاد اتحاديه هايي، زمينه انعقاد قراردادهاي مديريت جمعي را براي بهـره گيـري                -1

  .ارزانتر از مالكيت فكري فراهم كنند
وران و متخصصان حقوقي مي توانـد در        در قراردادهاي ميان بنگاهها و مخترعان، استفاده از مشا        - 2

برنده موثر بوده و ضمن بهره مند سازي مخترعان داخلي         - تنظيم قراردادي مبتني بر وضعيت برنده     
  .از نتايج مادي ابتكارشان، بنگاهها را از ورود بسياري از فناوريهاي خارجي بي نياز مي كند
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