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 )تریپس( موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری

 

 : مقررات عمومی و اصول اساسی1 قسمت

های مربوط به قابلیت دسترسی، حوزه شمول و کاربرد حقوق مالکیت : استاندارد2 قسمت

  فکری

 مجاورحقوق حق تکثیر و  -1

 عالئم تجاری -2

 جغرافیایی هاینشانه -3

 طرحهای صنعتی -4

 اختراع حق -5

 طرح ساخت مدارهای یکپارچه   -6

  حفاظت از اطالعات افشا نشده -7

 برداری قراردادی()مجوزهای بهره قراردادی هایالیسنسهای ضد رقابتی در کنترل رویه -8

 : اجرای حقوق مالکیت فکری3 قسمت

 مربوطه میان طرفها هایحقوق مالکیت فکری و رویه حفظو  کسب: 4 قسمت

  و فصل آنها : جلوگیری از اختالفات و حل5 قسمت

 : ترتیبات انتقالی6 قسمت

  رات پایانی؛ مقر  سازمانی: ترتیبات 7 قسمت

 

 های تجاری حقوق مالکیت فکرینامه جنبهموافقت

 :اعضا

الملل و با در نظر گرفتن لزوم تشویق حمایت مؤثر و کافی از تجارت بینراه رزوی تقلیل انحرافات و موانع فرابا آ

کیت فکری خود به صورت موانعی های اجرای حقوق مالحقوق مالکیت فکری و تضمین اینکه اقدامات و روش

 راه تجارت مشروع در نیایند؛فرا

 :بدین منظور، با تأیید لزوم وضع قواعد و نظامات جدید در خصوص
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المللی مربوط به های بیننامهها یا موافقتو کنوانسیون 1994گی اجرای اصول اساسی گات )الف( چگون

 مالکیت فکری؛

)ب( ارائه اصول و استانداردهای کافی در خصوص چگونگی دسترسی، حوزه شمول و کاربرد حقوق مالکیت 

 فکری مرتبط با تجارت؛

فکری مرتبط با تجارت، با در نظر گرفتن تفاوتهای موجود )ج( ارائه طرق مؤثر و مناسب برای اجرای حقوق مالکیت 

 ی؛میان نظامهای حقوقی مل  

ها و حل وفصل اختالفات میان های مؤثر و سریع برای جلوگیری چند جانبه از اختالفات میان دولت)د( ارائه روش

 ها؛ وآن

 
 
 اکرات؛ت به منظور تأمین بیشترین مشارکت در نتایج مذ)هـ( برقراری ترتیبات موق

المللی کاالهای با تأیید لزوم وضع چارچوبی چند جانبه متشکل از اصول، قواعد و نظاماتی که به تجارت بین

 بی بپردازند،تقل  

 با تأیید اینکه حق مالکیت فکری حقی خصوصی است؛

داف فکری، از جمله اههای ملی برای حمایت از مالکیتهای عمومی اصلی در نظامبا تأیید اهداف سیاست

 سعه؛تو و  مربوط به فنآوری

یافتگی به برخورداری از حداکثر انعطاف همچنین با تأیید نیازهای ویژه کشورهای عضو در کمترین درجه توسعه

 ها به ایجاد یک مبنای تکنولوژیک درست و معتبر؛در اجرای داخلی قوانین و مقررات به منظور قادر ساختن آن

تشنجات با قبول تعهدات محکم برای حل اختالفات در مورد مسائل مالکیت فکری با تأکید بر اهمیت تقلیل 

 های چند جانبه؛مرتبط با تجارت از طریق روش

که در این ی تجارت و سازمان جهانی مالکیت فکربا آرزوی برقراری روابط متقابل میان سازمان جهانی 

المللی مربوط برای دیگر سازمانهای بین طورهمین و (شودخوانده می  "WIPO"نامه به عنوانموافقت

 ؛(پشتیبانی از یکدیگر

 :نمایندبدین وسیله به شرح زیر توافق می

 : مقررات عمومی و اصول اساسی1 قسمت

 1ماده 

 ماهیت و حوزه شمول تعهدات

داشته  الزامیبدون اینکه میتوانند _. اعضا به اجرا درآورندنامه حاضر را رات موافقتمقر  باید اعضا -1

است درخواست شده  هانامه از آنتر از آنچه در این موافقتدر قوانین خود حمایتی گسترده_ باشند
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نامه حاضر تعارض نداشته باشد. اعضا ، مشروط بر اینکه حمایت مزبور با مقررات موافقتاِعمال کنند

نامه ات این موافقتمخیر خواهند بود که در عرف و نظام حقوقی خود روش مقتضی برای اجرای مقرر 

 .نمایندرا تعیین 

کلیه انواع مالکیت فکری که موضوع « مالکیت فکری» نامه حاضر، اصطالحلحاظ موافقت از -2

 .شودمیرا شامل  هستند 2قسمت  7تا  1  هایبخش

بینی شده نامه حاضر پیشاتخاذ خواهند کرد که در موافقت سایر اعضارفتاری را در مورد اتباع  اعضا -3

در خصوص حق مالکیت فکری مربوط، آن دسته از اشخاص حقیقی یا حقوقی  سایر اعضا اتباع است.

بینی شده در های پیشتبعه آن عضو خواهند بود که معیارهای الزم برای برخورداری از حمایت

فکری درخصوص  (، کنوانسیون رم و معاهده مالکیت1971) برن، کنوانسیون (1967) کنوانسیون پاریس

 آن عضو تجارت جهانی سازمان اعضای تمام گویی چنانچه داشته باشند، مدارهای یکپارچه را

 6ماده  2و بند  5ماده  3بینی شده در بند . هر عضو که از امکانات پیشهستندها کنوانسیون

های تجاری شورای جنبه"بینی شده در این مقررات به کنوانسیون رم استفاده نماید، طبق ترتیبات پیش

 .اطالع خواهد داد" حقوق مالکیت فکری

 

 2ماده 

 کنوانسیونهای مالکیت فکری

 

( 1967کنوانسیون پاریس ) 19و  12تا  1نامه حاضر، اعضا مواد موافقت 4 و 3، 2خصوص قسمتهای در  -1

 .را رعایت خواهند کرد

 

نامه حاضر به تعهداتی که اعضا ممکن است اکنون طبق موافقت 4تا  1های چیز در قسمت هیچ -2

رچه، ری درمورد مدارهای یکپاکنوانسیون پاریس، کنوانسیون برن، کنوانسیون رم و معاهده مالکیت فک

 .کردای وارد نخواهد لطمه در قبال یکدیگر داشته باشند

 

 3ماده 

 یرفتار مل  

 خودش خذه در قبال اتباععضو در مورد اتباع اعضای دیگر رفتاری را اتخاذ خواهد کرد که از رفتار مت   هر -1

حسب مورد در  قبلی شده بینیپیش استثنائات رعایت با فکری، مالکیت از در خصوص حمایت

یت فکری در مورد (، کنوانسیون رم یا معاهده مالک1971) (، کنوانسیون برن1967) کنوانسیون پاریس

ثار صوتی و سازمانهای نباشد. درخصوص اجرا کنندگان، تولیدنامطلوبتر  مدارهای یکپارچه کنندگان آ

آید. نامه حاضر به اجرا در میشده در موافقت بینیکننده، این تعهد تنها در مورد حقوق پیشپخش 

 16ماده  1)ب( از بند  ( یا شق1971کنوانسیون برن) 6بینی شده در ماده هر عضو که از امکانات پیش

های تجاری حقوق شورای جنبه»کنوانسیون رم استفاده نماید، طبق ترتیبات مقرر در این مواد به 

 .، اطالع خواهد داد«مالکیت فکری
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های قضایی و اداری، از جمله تعیین فوق در رابطه با رویه 1توانند از استثنائات مجاز طبق بند می اعضا -2

استفاده کنند، تنها به  ای در قلمروی تحت صالحیت یک عضونماینده انتصابنشانی برای خدمات یا 

نامه حاضر واد موافقتاین شرط که استثنائات مزبور برای تضمین رعایت قوانین و مقررات منطبق با م

 .تجارت به وجود آورند بر سر راهکه مانعی پنهانی  اجرا نشوندای و این روشها به گونهضروری بوده 

 4ماده 

 الودادرفتار مبتنی بر شرط دولت کامله

کشور به اتباع  ر خصوص حمایت از مالکیت فکرید یکی از اعضا هرگونه مزایا، منافع، امتیازات یا معافیتی که

گونه قید و شرطی در مورد اتباع تمام اعضای دیگر پذیرفته خواهد شد. اعطا کند، فوراً و بدون هیچ یدیگر

 :است کهت یا معافیتهای اعطایی یک عضو هرگونه مزایا، منافع، امتیازا شامل استثنائات وارد بر این تعهد

اجرای قانون دارای ماهیتی عام که به طور خاص به المللی معاضدت قضایی یا های بیننامه)الف( از موافقت

 حمایت از مالکیت فکری محدود نگردد، ناشی شده باشد؛

دهد رفتار متخذه تابعی ( یا کنوانسیون رم اعطا شده باشد که اجازه می1971) )ب( طبق مقررات کنوانسیون برن

 عیت کند؛ی نبوده بلکه از رفتار پذیرفته شده در کشور دیگر تباز رفتار مل  

ثار صوتی و مؤسسات پخش)ج( در خصوص حقوق اجراکنندگان، تولید کننده خارج از چارچوب کنندگان آ

 نامه حاضر باشد؛موافقت

که قبل از  ناشی شده باشد المللی مربوط به حمایت از مالکیت فکریهای بیننامهاز آن دسته از موافقت )د( 

اند، مشروط بر اینکه چنین موافقت جهانی تجارت به اجرا در آمدهاالجرا شدن موافقت نامه سازمان الزم 

یا  دلبخواهیبرسند و در عین حال تبعیضی  "های تجاری حقوق مالکیت فکریشورای جنبه"هایی به اطالع نامه

ه  .علیه اتباع اعضای دیگر قائل نشوند ناموج 

 5ماده 

 حمایتسب یا حفظ ک های چند جانبه در موردنامهموافقت

جانبه منعقده تحت نظارت های چندنامههای مقرر در موافقت، در مورد رویه4و  3تعهدات مندرج در مواد 

 .سازمان جهانی مالکیت فکری درباره کسب یا حفظ حقوق مالکیت فکری، قابل اعمال نخواهند بود

 6ماده 

 خاتمه حقوق

نامه ، هیچ چیز در این موافقت4و  3نامه حاضر، با رعایت مقررات مواد موافقتاز لحاظ حل اختالفات در چارچوب 

 .کار رودنباید برای پرداختن به موضوع خاتمه حقوق مالکیت فکری به
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 7ماده 

 اهداف

ت تکنولوژیک و انتقال و گسترش حمایت از حقوق مالکیت فکری و اجرای این حقوق باید به توسعه ابداعا

ای صورت گیرد که به کارگیرندگان دانش فنی کمک کند و به گونهکنندگان و بهاستفاده متقابل تولید و  وریافن

 .رفاه اقتصادی و اجتماعی و توازن میان حقوق و تعهدات منجر شود

 8ماده 

 اصول

توانند اقدامات الزم را برای حفظ بهداشت و اعضا در تنظیم یا اصالح قوانین و مقررات ملی خود می -1

 -برای توسعه اجتماعی حیاتی اهمیت حائز  هایطور گسترش منافع عمومی در بخشتغذیه و همین

نامه حاضر ر با مقررات موافقتاقتصادی و تکنولوژیک اتخاذ کنند، مشروط بر اینکه اقدامات مزبو

 .باشند منطبق

طور پرهیز از توسل همینبه منظور جلوگیری از سوء استفاده دارندگان حق مالکیت فکری از این حق و  -2

 تأثیروری االمللی فنازند یا بر انتقال بینسمعقول تجارت را محدود میای غیرگونههایی که بهبه روش

نامه حاضر، است اتخاذ اقدامات مقتضی، به شرط مطابقت با مقررات موافقت ممکن دارند، منفی

 .ضرورت یابد

 قابلیت دسترسی، حوزه شمول و کاربرد حقوق مالکیت فکری: استانداردهای مربوط به 2قسمت 

 برداری و حقوق جانبینسخه: حق1بخش 

 9ماده 

 کنوانسیون برن در رابطه با

. البته اعضا طبق کنند( و پیوست این کنوانسیون را رعایت 1971) کنوانسیون برن 21تا  1مواد  اعضا باید -1

ر این مکر   6حقوق یا تعهداتی در خصوص حقوق اعطایی به موجب ماده  ،نامه حاضرموافقت

 .ندارند را کنوانسیون یا حقوق ناشی از آن

یا های اجرایی ها، روشها، رویهنه ایدهابراز شده است،  )موضوعات( شامل  تکثیر از حق حمایت -2

 .مفاهیم ریاضی

 10ماده 

 هاداده گردآوریای و های رایانهبرنامه

ای، اعم از اینکه در قالب کدهای اصلی یا کدهای دیدنی )ماشینی( باشند، طبق های رایانهبرنامه -1

 ت.ادبی مورد حمایت قرار خواهند گرف( به عنوان اثر 1971کنوانسیون برن )

که به دلیل  ،سایر طرققابل خواندن باشند چه از  از طریق ماشینچه  دیگر، ها یا مطالبداده گردآوری -2

فکری به شمار آیند، به همین صورت مورد حمایت قرار  هایآفرینش ءن جز انتخاب یا ترتیب محتویاتشا
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حق شود، بدون لطمه به هرگونه ها یا مطالب را شامل نمیخواهند گرفت. این حمایت که خود داده

 .الب صورت خواهد گرفتها یا مطموجود در خود داده تکثیر

 

 11ماده 

 ایحقوق اجاره

ثار سینمایی، به نویسندگان و ورثه آنهای رایانهحداقل در مورد برنامه عضو کشور ها اختیار خواهد داد ای و آ

ثار منتشر شده را بیا کپیهای اصلی که نسخه یا از چنین کاری  دادهتجاری به عموم اجاره ا مقاصد های آ

ثار سینمایی مع اف خواهد بود که این اجازه به جلوگیری کنند. یک عضو در صورتی از این تعهد در خصوص آ

ثار منجر نشود که به حق تکثیر انحصاری اعطا شده در ]قلمروی[چنان تکثیر گسترده آن عضو، به  ای از این آ

 که هاییبر اجارهای، این تعهد های رایانهوارد آورد. درخصوص برنامه ایعمدهها لطمه نویسندگان و ورثه آن

 .اعمال نمیشود برنامه، موضوع اصلی اجاره نباشد خود

 

 12ماده 

 مدت حمایت

، بر مبنایی غیر از عمر شخص حقیقی های کاربردیغیر از اثر عکاسی یا اثری از هنر هرگاه مدت حمایت از اثری، 

انتشار جاز آن، یا در صورت عدم چنین سال پس از پایان سال انتشار م   50محاسبه شود، چنین مدتی حداقل 

 .آن خواهد بود آفرینشسال پس از پایان سال  50اثر،  آفرینشسال پس از  50جازی ظرف م  

 

 13ماده 

 محدودیتها و استثنائات

محدودیتها یا استثنائاتی را در مورد حقوق انحصاری نسبت به برخی موارد خاص که با استفاده میتوانند اعضا 

 .برقرار کنند ،وارد نیاورد صاحب حقای نامعقول بر منافع مشروع معمولی از اثر تعارض نداشته و لطمه

 

 14ماده 

ثار صوتیکنندگان، تولیدحمایت از اجرا  کنندهو سازمانهای پخش کنندگان آ

ضبط اجرای خود در یک اثر صوتی از این امکان برخوردار خواهند بود که از اعمال  صورتکنندگان در اجرا -1

ها و تکثیر چنین جلوگیری کنند: ضبط اجرای ضبط نشده آن ،بدون اجازه انجام شده باشندزیر چنانچه 

بدون اجازه زیر چنانچه  کنندگان همچنین از این امکان برخوردار خواهند بود که از اعمالضبطی. اجرا

 .سیم و پخش اجرای زنده آنان برای عموم، جلوگیری کنند: پخش از طریق وسایل بیانجام شده باشد

 

ثار  تولیدکنندگان -2 ثار صوتی از این حق برخوردار خواهند بود که تکثیر مستقیم یا غیرمستقیم آ آ

 .صوتی خود را اجازه داده یا از آن جلوگیری کنند

 

بدون اجازه انجام کننده از این حق برخوردار خواهند بود که از اعمال زیر چنانچه پخش سازمانهای -3

ها از طریق شده و پخش مجدد برنامههای ضبطباشد، جلوگیری کنند: ضبط، تکثیر برنامه شده

که  های تلویزیونی به همین طریق برای عموم. در مواردیبرنامه طور پخشسیم و همینوسایل بی
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از موضوع  تکثیر عطا نکنند، به مالکان دارای حقاعضا چنین حقوقی را به سازمانهای پخش کننده ا

 .جلوگیری کنند ( از اعمال فوق1971این امکان را خواهند داد که طبق مقررات کنوانسیون برن ) پخش

 

ثار صوتی و تولید در مورد ای، با تغییرات الزمهای رایانهدر خصوص برنامه 11مقررات ماده  -4 کنندگان آ

ث عضو، قابل اعمال خواهد بود.  کشورار صوتی به نحو مقرر در قوانین سایر دارندگان حق در مورد آ

، یک عضو از روش ]خاصی[ برای پرداخت عادالنه به دارندگان حق در خصوص 1994آوریل  15چنانچه در 

ثار صوتی استفاده کند می تجاری  این روش را حفظ نماید، مشروط بر اینکه اجاره[ همچنان] توانداجاره آ

ثار صوتی به حقوق انحصاری   برای تکثیر در پی نداشته باشد. اساسی یلطمه ،حق صاحبانآ

 

ثار صوتی پیشکنندگان و تولیدنامه حاضر برای اجرامدت حمایتی که در موافقت -5 بینی کنندگان آ

شود، ادامه خواهد که از انتهای سال ضبط یا اجرا محاسبه می ایهسال 50شده، حداقل تا پایان دوره 

 .هد داشتسال پس از پایان سال پخش ادامه خوا 20، حداقل 3داشت. مدت حمایت اعطایی طبق بند 

 

، شرایط، محدودیتها، استثنائات 3و  2، 1تواند در رابطه با حقوق اعطایی طبق بندهای هر عضو می  -6

 18هایی را در آن حد که کنوانسیون رم اجازه داده است مقرر دارد. البته مقررات ماده و قید و شرط

ثار صوتی در کنندگان و تولیداجرا( نیز با تغییرات الزم، ناظر بر حقوق 1971) کنوانسیون برن کنندگان آ

ثار خواهد بود  .مورد این آ

 

 

 15ماده ی : عالئم تجار2بخش 

 موضوع قابل حمایت

را از کاالها یا خدمات  بنگاههرگونه عالمت یا ترکیبی از عالئم که بتواند کاالها یا خدمات یک  -1

بویژه کلمات شامل اسامی  . چنین عالئمیآیدمیشمار  به تجاری عالمت گرداند متمایز دیگر هایبنگاه

طور هرگونه ترکیبی از این عالئم، ، حروف، اعداد، عناصر تصویری و ترکیبی از رنگها و همیناشخاص

توانند کاالها عنوان عالئم تجاری خواهند بود. در مواردی که عالئم ذاتاً نمیواجد شرایط الزم برای ثبت به

را متمایز گردانند، اعضا ممکن است قابلیت ثبت را به تشخیص تمایز از طریق یا خدمات مربوط 

لحاظ بصری  که عالئم ازمقرر کنند به عنوان شرطی برای ثبت  میتوانند اعضا .استعمال مربوط سازند

 .قابل مشاهده باشند

، مشروط بر اینکه دانستدیگر  ه دالیلعالمت تجاری بعدم ثبت اعضا از جهت ی برای مانع را 1ند نباید ب  -2

 .ای وارد نیاورد( خدشه1967به مقررات کنوانسیون پاریس ) دالیلاین 

سازند. البته استفاده عملی از یک عالمت  مشروطتوانند قابلیت ثبت را به استعمال عالمت اعضا می -3

اً به این جهت توان صرفتجاری شرطی برای درخواست ثبت به شمار نخواهد آمد. یک درخواست را نمی

 .است نگرفته صورتتقاضا   نظر، قبل از انقضای مدت سه ساله از تاریخ موردرد کرد که استفاده 
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وجه مانعی برای ثبت  ماهیت کاالها یا خدماتی که عالمت تجاری قرار است برای آن به کار رود به هیچ  -4

 .شودعالمت تجاری مزبور محسوب نمی

هر عالمت تجاری را قبل از ثبت یا فوراً پس از ثبت آن منتشر خواهند ساخت و فرصتی معقول را  اعضا -5

توانند فرصتی را برای جهت قبول دادخواستهای لغو ثبت در نظر خواهندگرفت. به عالوه، اعضا می

 .بت عالمت تجاری اعطا کنندث[ درخواست] اعتراض به

 

 16ماده 

 حقوق اعطایی

مالک عالمت تجاری ثبت شده حق انحصاری برای ممانعت از تمام اشخاص ثالثی را خواهد داشت که  -1

مالک، در جریان تجارت از عالئم یکسان یا مشابه برای کاالها یا خدمات یکسان یا  بدون کسب موافقت

ر اینکه کنند، مشروط بمشابهی که این عالمت تجاری در خصوص آن به ثبت رسیده است، استفاده می

ای احتماالً به سردرگمی منجر شود. در موردی که از عالمت یکسان برای کاالها یا خدمات چنین استفاده

یک شود، احتمال سردرگمی مفروض خواهد بود. حقوق مذکور در فوق، نه به هیچیکسان استفاده می

اعضا بر مبنای استفاده  از حقوق قبلی موجود لطمه خواهد زد و نه بر امکان ]اعطای[ حقوقی که برای

 .داشتشود، تأثیر خواهد ایجاد می

( با تغییرات الزم، در مورد خدمات نیز قابل اعمال خواهد بود. 1967) مکرر کنوانسیون پاریس 6ماده  -2

در احراز اینکه آیا یک عالمت تجاری معروفیت دارد یا نه، اعضا آگاهی از این عالمت تجاری در بخش 

ای که در قلمروی عضو مربوط در نتیجه تبلیغ عالمت تجاری مزبور جمله آگاهی مربوط از جامعه، از

 .به دست آمده است را در نظر خواهند گرفت

( با تغییرات الزم، در مورد کاالها یا خدماتی که مشابه کاالها یا 1967مکرر کنوانسیون پاریس ) 6ماده  -3

قابل اعمال خواهد بود،  است، ثبت رسیدهها به خدماتی نیستند که عالمت تجاری در خصوص آن

دهنده پیوندی  مشروط بر اینکه استفاده از این عالمت تجاری در رابطه با آن کاالها یا خدمات نشان

میان کاالها و خدمات مزبور و مالک عالمت تجاری ثبت شده باشد و منافع مالک عالمت تجاری ثبت 

 .ای زیان بینداستفادهشده احتماالً بر اثر چنین 

 

 17ماده 

 استثنائات

را درمورد حقوق اعطایی یک  های توصیفیهستفاده درست از واژا همچون توانند استثنائات محدودیاعضا می

منافع مشروع مالک عالمت تجاری و اشخاص  ،عالمت تجاری قائل گردند، مشروط بر اینکه در استثنائات مزبور

 .ثالث در نظر گرفته شود

 

 18ماده 

 مدت حمایت

ثبت اولیه و هر تجدید ثبت عالمت تجاری حداقل برای مدت هفت سال خواهد بود. ثبت عالمت تجاری را 

 .توان به طور نامحدود تجدید کردمی
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 19ماده 

 شرط استفاده

حداقل سه ممکن است تنها پس از اینکه ، برای استمرار ثبت الزم باشد اگر استفاده ]از عالمت تجاری[ -1

گردد، مگر اینکه مالک عالمت تجاری دالیل  الغا ، ثبتسال مستمر از این عالمت استفاده نشد

ای ارائه نماید. اوضاع و احوالی مانند ایجاد معتبری دال بر وجود موانع بر سر راه چنین استفاده

تجاری که مستقل از موانع وارداتی یا دیگر الزامات دولتی برای کاالها یا خدمات تحت پوشش عالمت 

 اراده مالک عالمت تجاری به وجود آید و مانع استفاده از عالمت تجاری گردد به عنوان دالیل معتبر

 .این عدم استفاده مورد تأیید قرار خواهد گرفت برای

ای به عنوان نین استفادهاز آن استفاده کند، چ تحت نظارت مالک عالمت تجاری شخص دیگری گرا -2

 .محسوب خواهد شداستمرار ثبت ی مورد نظر در استفاده

 20ماده 

 سایر شرایط

خاصی مانند استفاده در کنار عالمت تجاری  الزاماتاستفاده از عالمت تجاری در جریان تجارت، به علت وجود 

از کاالها  بنگاهکاالها یا خدمات یک  تمایزبرای  که دیگر، استفاده به شکلی خاص یا استفاده به طریقی نامناسب

. این امر مانع از اجرای شرطی ممنوع نخواهد شدای غیرموجه گونهبه زیانبار باشد، هاسایر بنگاهیا خدمات 

 همراهبه کنندة کاالها یا خدمات را فعالیت تولید یمتمایز کنندهاستفاده از عالمت تجاری  نخواهد شد که

ولی بدون مرتبط ساختن با آن  عالمت تجاری متمایز کننده کاالها یا خدمات ویژه مورد بحث آن فعالیت، 

 .داردمقرر می)عالمت(، 

 

 21ماده 

 انتقالو  برداریمجوز بهرهاعطای 

بدیهی است که  د.تعیین کنن شرایطی عالئم تجاری انتقالو  مجوز بهره برداریتوانند برای اعطای اعضا می

اجباری برای عالئم تجاری مجاز نخواهد بود و مالک عالمت تجاری ثبت شده حق خواهد داشت  مجوزاعطای 

 .انتقال دهد، مربوط استی به آن یا بدون انتقال کسب و کاری که این عالمت تجار انتقال عالمت تجاری را با

 

 : عالئم جغرافیایی3بخش 

 22ماده 

 حمایت از عالئم جغرافیایی

سازند مبدأ یک کاال واقع نامه حاضر، عالئم جغرافیایی عالئمی هستند که مشخص میاز لحاظ موافقت -1

کیفیت معین، ای در قلمروی مزبور است، مشروط بر اینکه در قلمروی یک عضو یا منطقه یا ناحیه

 .قابل انتساب به مبدأ جغرافیایی آن باشد شهرت یا دیگر مشخصات کاال اساساً 

نفع فراهم خواهند کرد تا از های ذیدر خصوص عالئم جغرافیایی، اعضا وسایلی حقوقی برای طرف -2

 :کننداقدامات ]زیر[ جلوگیری 
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 لت کند یا نشان دهد مبدأ کاالهایکاال که دالاز هرگونه وسایلی برای معرفی یا ارائه یک )الف( استفاده 

ای که عموم را در مورد مبدأ مورد بحث منطقه جغرافیایی دیگری غیر از مبدأ واقعی بوده، به گونه

 .جغرافیایی این کاال گمراه سازد

( 1967مکرر کنوانسیون پاریس ) 10ای که رقابت غیر منصفانه به معنای ماده ب( هرگونه استفاده)

 .سوب شودمح

نفع درخواست کند، این عضو برحسب مورد، از ثبت چنانچه قوانین یک عضو اجازه دهد یا طرف ذی -3

ها قلمروی عالمت تجاری که شامل یا در برگیرنده عالمت جغرافیایی برای کاالهایی بوده که مبدأ آن

روط بر اینکه استفاده تعیین شده نباشد، خودداری خواهد کرد یا چنین ثبتی را ابطال خواهد نمود، مش

از عالمت مزبور در عالمت تجاری چنین کاالهایی در قلمروی آن عضو دارای چنان ماهیتی باشد که 

 .عموم را در مورد مبدأ واقعی گمراه سازد

 رغم به که بود خواهد هم جغرافیایی عالمت آن علیه اعمال قابل  3و  2، 1حمایت در چارچوب بندهای  -4

انطباق لفظی یا ظاهری با قلمرو، منطقه یا محلی که مبدأ کاالست، به عموم به دروغ اعالم کند که 

 .مبدأ آن کاال قلمروی دیگری است

 

 23ماده 

 قر  حمایت اضافی در مورد عالئم جغرافیایی شراب و ع  

عالمت جغرافیایی نفع وسایلی حقوقی فراهم خواهد کرد تا از کاربرد یک های ذیهر عضو برای طرف -1

کنندة شراب، برای شرابی که مبدأ آن محل تعیین شده در عالمت جغرافیایی مورد بحث نبوده مشخص

یا یک عالمت جغرافیایی مشخص کنندة عرق برای عرقی که مبدأ آن محل تعیین شده در عالمت 

مشخص شده باشد یا عمل آورند، حتی اگر مبدأ واقعی کاال جغرافیایی مورد نظر نباشد، جلوگیری به

، یا «شبیه»، «جور«، «نوع»، «سمقِ »عالمت جغرافیایی به صورت ترجمه به کار رود یا با کلماتی چون

 شد.ها همراه باآن مانند

از ثبت یک عالمت تجاری برای شراب که شامل یا در برگیرنده عالمت جغرافیایی مشخص کنندة شراب   -2

عرق باشد، در خصوص شراب کنندة مت جغرافیایی مشخصیا برای عرق که شامل یا دربرگیرنده عال

یا عرقی که فاقد چنین مبدأیی است برحسب مورد خودداری یا چنین ثبتی ابطال خواهد شد، مشروط 

ها را درخواست نموده نفع انجام آنبر اینکه قوانین یک عضو اقدامات مزبور را مجاز دانسته یا طرف ذی

 .باشد

 4یی همنام در مورد شراب، برای هر عالمت حمایتهایی با رعایت مقررات بند در خصوص عالئم جغرافیا -3

فوق به عمل خواهد آمد. هر عضو برای متمایز ساختن عالئم همنام مورد بحث از یکدیگر،  22ماده 

ربط و جلوگیری از گمراه شدن کنندگان ذیبا در نظر گرفتن لزوم تضمین رفتار عادالنه در مورد تولید

 .ندگان، شرایط عملی را تعیین خواهد کردکنمصرف

های تجاری شورای جنبه"در مذاکراتی در مورد شراب،  به منظور تسهیل حمایت از عالئم جغرافیایی -4

و ثبت عالئم جغرافیایی  اعالنجانبه برای چند نظامیک در خصوص ایجاد  "حقوق مالکیت فکری

 .کننده در نظام مزبور صورت خواهد گرفتشایسته حمایت، در قلمروی اعضای شرکت



 
 

11 
 

 24ماده 

 المللی؛ استثنائاتمذاکرات بین

 23ماده  مذکور درعالئم جغرافیایی  تمامیکنند که به منظور افزایش حمایت از اعضا موافقت می -1

زیر، از انجام مذاکرات یا  8تا  4تواند به استناد مقررات بندهای مذاکراتی را آغاز کنند. یک عضو نمی

. در چارچوب این مذاکرات، اعضا برای بررسی نمایدهای دو یا چند جانبه خودداری نامهانعقاد موافقت

ها موضوع چنین از آناجرای مستمر این مقررات در مورد هریک از عالئم جغرافیایی که استفاده 

 .باشد، آماده خواهند بودمذاکراتی می

؛ نخستین کرداجرای مقررات این بخش را بررسی خواهد « های تجاری حقوق مالکیت فکریشورای جنبه -2

نامه سازمان جهانی تجارت انجام خواهد گرفت. االجرا شدن موافقتبررسی ظرف دو سال پس از الزم

به هر موضوع مؤثر بر رعایت تعهدات مذکور در این مقررات جلب کرد که توان نظر شورا را نسبت می

جانبه یا جمعی میان اعضای ی رضایت بخش برای آن از طریق مشورتهای دوچنانچه امکان یافتن راه حل  

ربط وجود نداشته باشد، در صورت درخواست یک عضو، شورا درباره این موضوع با آن عضو یا ذی

ورا اقداماتی را اتخاذ خواهد کرد که ممکن است برای تسهیل اجرا و پیشبرد اعضا مشورت کند. ش

 .ها توافق صورت گیرداهداف این بخش درباره آن

االجرا شدن در اجرای این بخش یک عضو از حمایت خود از آن دسته عالئم جغرافیائی که قبل از الزم -3

 .، نخواهد کاستنامه سازمان جهانی تجارت در قلمرویش وجود داشتندموافقت

سازد که از استفاده مستمر و همانند از یک عالمت هیچ چیز در این بخش یک عضو را ملزم نمی -4

کنندة شراب، در رابطه با کاالها یا خدمات هریک از اتباع یا جغرافیایی خاص عضو دیگر که مشخص

مزبور در مورد کاالها  باشد و این اتباع یا اشخاص از عالمت جغرافیاییاشخاص مقیم در قلمرویش می

یا )ب( قبل 1994آوریل  15سال قبل از  10)الف( حداقل  یا خدمات مشابه یا مرتبط در قلمروی این عضو

 .اند، جلوگیری نمایداز این تاریخ با حسن نیت و به طور مستمر استفاده کرده

توأم  یمواردی که با استفادهچنانچه عالمت تجاری، با حسن نیت به کار رفته یا ثبت شده باشد یا در  -5

)الف( قبل از تاریخ اجرای این مقررات در قلمروی آن  با حسن نیت، حقوقی نسبت به یک عالمت تجاری

یا )ب( قبل از حمایت از عالمت جغرافیایی در کشور مبدأ آن تحصیل  6عضو به نحو مقرر در قسمت 

ای به شایستگی یا اعتبار ثبت یک عالمت مهبرای اجرای این بخش لط شده خاذات  شده باشد، اقدامات 

جغرافیایی  نشان تجاری یا حق استفاده از یک عالمت تجاری بر این پایه که این عالمت تجاری عین یک

 .وارد نخواهد ساخت شبیه است،است یا با آن 

سایر  جغرافیایی هاینشانرا نسبت به  سازد که مقررات خودرا ملزم نمی یعضو، چ چیز در این بخشهی -6

واژه مرسوم  عیناً همان آنها جغرافیایی یهانشانهکه  اعمال کند کاالها یا خدماتیو در خصوص  اعضا

. هیچ چیز در این باشد یا خدماتی در قلمروی آن عضو در زبان عامیانه برای اسم عام چنین کاالها

 ،نامه سازمان جهانی تجارتاالجرا شدن موافقتاز تاریخ الزم سازد کهیک عضو را ملزم نمیبخش 

 اعمال کند شرابجغرافیایی هر عضو دیگر در خصوص محصوالت  هاینشاندر مورد  را مقررات خود

 موجود در قلمروی آن عضو انواع انگورِ  عرفی با نامعیناً )جغرافیایی( موردنظر  ینشانهها که برای آن

 .باشد یکسان
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که هر درخواستی در چارچوب این بخش در ارتباط با استفاده از یک عالمت  کندتواند مقرر هر عضو می  -7

سوء از عالمت مورد حمایت در قلمروی آن  یتجاری یا ثبت آن باید ظرف پنج سال پس از اینکه استفاده

عضو بر همگان معلوم شد یا پس از تاریخ ثبت این عالمت تجاری در قلمروی آن عضو تسلیم گردد، 

مشروط بر اینکه اگر این تاریخ زودتر از تاریخی باشد که استفاده سوء از این عالمت در قلمروی آن 

زبور تا آن تاریخ منتشر شده و عالمت جغرافیایی عضو بر همگان معلوم شده است، عالمت تجاری م

 .با سوء نیت مورد استفاده قرار نگرفته یا به ثبت نرسیده باشد

مقررات این بخش به حق هیچ شخصی در جریان تجارت برای استفاده از نام خود یا نام سلفش در   -8

طریقی مورد استفاده  تجارت به هیچ وجه خدشه وارد نخواهد ساخت، مگر در مواردی که این نام به

 .قرار گیرد که سبب گمراهی عموم شود

نامه حاضر تعهدی وجود ندارد که از آن دسته از عالئم جغرافیایی حمایت به عمل آید که طبق موافقت -9

و یا در این کشور منسوخ خاتمه یافته ها حمایت از آنشوند یا در کشور مبدأ خود حمایت نمی

 .اندشده

 ی: طرحهای صنعت4بخش

 25ماده 

 شرایط حمایت

، هستندیا اصیل جدید اعضا برای حمایت از آن دسته از طرحهای صنعتی که مستقالً تهیه شده و  -1

طرحهای شناخته شده با  یکه اگر طرح کنندتوانند مقرر ترتیباتی مقرر خواهند داشت. اعضا می

 ن طرحنداشته باشند، به عنواهای طراحی شناخته شده تفاوت چشمگیری از ویژگی ایعهیا مجمو

هایی که اساساً تحت طرحبه ر دارند که این حمایت توانند مقر  اعضا می د.وتازه یا اصیل تلقی نش

 .ی داده نشوداند تسر  تهیه شدهتأثیر مالحظات فنی یا کارکردی 

تضمین حمایت از طرحهای منسوجات، خصوصاً در  الزاماتهر عضو اطمینان خواهد داد که  -2

ای نامعقول به فرصت درخواست و تحصیل این حمایت وارد مورد هزینه، بررسی یا انتشار، لطمه

اعضا مخیر خواهند بود که از طریق قانون مربوط به طراحی صنعتی یا قانون مربوط به . نسازد

 .به این تعهد عمل کنند تکثیرحق 

 26ماده 

 حمایت

موافقت  کهی مورد حمایت از این حق برخوردار خواهد بود که اشخاص ثالث صنعتیِ  مالک یک طرحِ  -1

که کپی یا تا حد  م دربرگیرنده یا متضمن طرحاقال داتر ااز ساخت، فروش یا و، اندنکردهاو را کسب 

مقاصد تجاری ، مشروط بر اینکه این اعمال برای منع کند باشندزیادی کپی طرح مورد حمایت 

 .صورت گرفته باشند

توانند استثنائات محدودی را در مورد حمایت از طرحهای صنعتی قائل شوند، مشروط اعضا می -2

از طرحهای صنعتی مورد حمایت  عادیمعقول با استفاده نابر اینکه استثنائات مزبور مغایرتی 
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منافع مشروع اشخاص  نداشته باشد و به منافع مشروع مالک طرح مورد حمایت، با توجه به

 .معقول وارد نیاوردناای ثالث، لطمه

 .سال خواهد بود 10مدت حمایت حداقل   -3

 

 : حق ثبت اختراع5بخش 

 27ماده 

 موضوع قابل ثبت

ا فرآیند، در تمام ی زیر، حق ثبت برای هرگونه اختراعی اعم از محصول 3و  2با رعایت مقررات بندهای  -1

 و بوده ابتکاری گامی متضمنو جدید اینکه این اختراعات  بر مشروط ،موجود است  وریاهای فنرشته

 مندیبهرهاین ماده، ثبت و  3و بند  70ماده  8، بند 65ماده  4دارای کاربرد صنعتی باشند . با رعایت بند 

اینکه  اند یاوارداتی بودهاینکه محصوالت  و  وریالحاظ محل اختراع، رشته فن از حق ثبت بدون تبعیض از

 .است وجود، ماندشده در داخل تولید

فاده تجاری مستثنی سازند که ممانعت از است بتاختراعات قابل ث یاختراعاتی را از زمرهتوانند اعضا می -2

برای حفظ نظم عمومی یا اخالق، از جمله حفظ حیات یا بهداشت  قلمروء سرزمینیشان،ها در از آن

زیست ضرورت دارد، مشروط بر اینکه چنین تناب از لطمه جدی به محیطانسان، حیوان یا گیاه یا برای اج

 .ای را منع کرده استچنین استفاده داخلیشان نباشد که قانون عل ت استثنائی صرفاً به این

 :توانند در مورد قابل ثبت بودن اختراعات استثنائات زیر را قائل شونداعضا همچنین می  -3

 درمان و جراحی برای مداوای انسان یا حیوان؛های تشخیص، )الف( روش

گیاهان و حیوانات غیر از میکرو ارگانیسمها، و فرآیندهای اساساً بیولوژیک برای تولید گیاهان یا )ب( 

های گیاهی حیوانات غیر از فرآیندهای غیر بیولوژیک و میکروبیولوژیک. البته اعضا برای حمایت از گونه

ها ترتیباتی مقرر خواهند وسیله یک نظام اختصاصی مؤثر یا ترکیبی از آن از طریق ثبت اختراع یا به

نامه سازمان جهانی تجارت، مورد االجرا شدن موافقتالزمداشت. مفاد این شق چهار سال پس از تاریخ

 .بررسی مجدد قرار خواهد گرفت

 28 ماده

 حقوق اعطایی

 :اعطا خواهد کردثبت اختراع به مالک آن حقوق انحصاری زیر را  -1

مالک اقدام  در مواردی که موضوع ثبت یک محصول است، چنانچه اشخاص ثالث بدون موافقت)الف( 

، نمایندمحصول برای مقاصد یاد شده  این اترضه برای فروش، فروش یا واردبه ساخت، استفاده، ع

 .ها جلوگیری به عمل آورداز اقدامات آن)مالک میتواند( 

 

مالک اقدام به  )ب( در مواردی که موضوع ثبت یک فرآیند است، چنانچه اشخاص ثالث بدون موافقت

 وارداتاز استفاده، عرضه برای فروش، فروش یا  همچنیناستفاده از فرآیند کرده باشند، از این اقدام و 



 
 

14 
 

، جلوگیری به عمل آیدمحصولی که مستقیماً از این فرآیند برای مقاصد یاد شده به دست می کمدست

 .آورد

طریق ارث و انعقاد  مالکان اختراعات ثبت شده همچنین از حق واگذاری یا انتقال اختراع ثبت شده از -2

 .برخوردار خواهند بود برداریبهره مجوزقراردادهای اعطای 

 

 29ماده 

 شرایط در مورد متقاضیان ثبت اختراع

اختراع برای یک  سازیای افشا سازد که پیادهگونهخواهند کرد که متقاضی ثبت، اختراع را به مقررعضا ا -1

را ملزم توانند متقاضی اعضا همچنین می . به قدر کافی روشن و کامل باشدشخص ماهر در آن صنعت 

که در تاریخ تشکیل پرونده ثبت برای مخترع مشخص بوده  اختراعسازی پیاده روشکه بهترین  کنند

)برای مخترع مشخص بوده است( را  قدمت حقتقدم، در تاریخ درخواست  حق ادعاییا در صورت است 

 توضیح دهد.

خارجی خود و حقوق  هایاظهارنامهتوانند از متقاضی ثبت بخواهند اطالعاتی را در خصوص اعضا می  -2

 .دریافتی از خارج ارائه نماید

 

 30ماده 

 استثنائات حقوق اعطایی

توانند استثنائات محدودی را در مورد حقوق انحصاری ناشی از ثبت اختراع قائل شوند، مشروط بر اعضا می

ئات مزبور مغایرتی غیر معقول با استفاده معمولی از اختراع ثبت شده نداشته باشد و به منافع اینکه استثنا

 .ای غیر معقول وارد نیاوردمشروع مالک اختراع ثبت شده، با توجه به منافع مشروع اشخاص ثالث، لطمه

 31ماده 

 های دیگر بدون کسب اجازه از دارنده حقاستفاده

مجاز  ثالِث  دولت یا اشخاصِ  یاز جمله استفادههای دیگر استفاده یاجازه ،عضو کشور یک در مواردی که قانون

 :دهد، مقررات زیر رعایت خواهند شدحق می یدارنده از بدون کسب اجازه ،اختراعاز طرف دولت را از موضوع 

  هر مورد بررسی خواهد شد؛ هایشایستگی بر اساسای لف( اجازه چنین استفاده)ا

نظر، قبل از این استفاده، تالشهایی مورد یشود که استفاده کنندهاین استفاده تنها در مواردی اجازه داده می)ب( 

را برای کسب اجازه از دارنده حق طبق شرایط و ترتیبات معقول تجاری به عمل آورده و این تالشها ظرف مدتی 

العاده وجود دارد یا فوق فوریتِ  حائزِ  شرایِط  ی یا سایرِ در مواردی که اضطرار مل   معقول به ثمر نرسیده باشد.

پوشی نماید. با وجود این در تواند از الزام یاد شده چشمدر مورد استفاده عمومی غیر تجاری، یک عضو می

در اسرع وقت که عمالً  حق یالعاده، دارندهی یا سایر شرایط حائز فوریت فوقهای توأم با اضطرار مل  وضعیت

امکان پذیر باشد، از این موضوع مطلع خواهد شد. در مورد استفاده عمومی غیر تجاری، چنانچه دولت یا طرف 
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ای داشته باشند که بدانند قرارداد بدون تالش برای به دست آوردن اختراع ثبت شده بدانند یا دالیل قابل ارائه

گیرد یا معتبری مورد استفاده دولت است یا خواهد بود یا برای آن مورد استفاده قرار می یاختراع ثبت شده

 خواهد گرفت، مراتب را فوراً به اطالع دارنده حق خواهند رساند؛

خواهد بود که برای آن اجازه داده شده است و در مورد  مقصودیای محدود به ت چنین استفادهدامنه و مد   )ج(

تجاری یا برای جبران عملی خواهد بود که پس از طی فقط برای استفاده عمومی غیر ،هاهادی فناوری نیمه

 رقابتی تشخیص داده شده است؛ضد ،روندهای قضایی یا اداری

 ای غیر انحصاری خواهد بود؛)د( چنین استفاده

که از این  باشد همراه با آن بخش از بنگاه یا شهرت تجاریاینکه است، مگر  انتقالای غیر قابل تفاده)هـ( چنین اس

 شود؛مند میاستفاده بهره

عضو اجازه دهندة این  داخلیِ  بازارِ  تأمینای غالباً در مواردی اجازه داده خواهد شد که برای )و( چنین استفاده

 استفاده باشد؛

اند، در ضمن حمایت کافی از منافع مشروع اشخاصی که این اجازه را کسب کرده ،ایچنین استفاده یاجازه )ز(

ای شده است و عدم احتمال بازگشت رفتن اوضاع و احوالی که منجر به چنین استفاده بینصورت و به هنگام از 

صالح، به مجرد درخواست این مورد، اختیار خواهد داشت که ادامه خواهد شد. مقام ذیاین اوضاع و احوال، لغو 

 وجود این اوضاع و احوال را بررسی نماید؛

بر حسب اوضاع و احوال هر مورد صورت ی حق به دارنده)ح( با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی اجازه، پرداخت کافی 

 خواهدگرفت؛

تواند در قلمروی آن عضو، مورد تجدید نظر ای میتصمیم مربوط به اجازه چنین استفادهاعتبار قانونی هر  ط(

  .تر متمایز قرار گیردقضایی یا تجدید نظر مستقل دیگری توسط یک مقام عالی

تواند در قلمروی آن عضو، ای میبینی شده و در خصوص چنین استفادهپرداخت پیشی( هر تصمیم مربوط به

  .تر متمایز قرار گیردنظر قضایی یا تجدید نظر مستقل دیگری توسط یک مقام عالیمورد تجدید 

ای برای جبران عملی که پس از طی روندهای قضایی یا اداری ضد رقابتی در مواردی که چنین استفاده ک(

های )ب( و )و( نخواهند داشت. اعضا الزامی به اجرای شرایط مقرر در شق ،، اجازه داده شودهخیص داده شدتش

. اگر و لحاظ کردپرداخت در چنین مواردی توان در تعیین مبلغ قابل لزوم تصحیح اعمال ضد رقابتی را می

خوردار ای احتمال بازگشت داشته باشد، مقامات ذیصالح از این اختیار بر منجر به چنین اجازه که شرایِط هنگامی

  .خواهند بود که از لغو اجازه جلوگیری به عمل آورند
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ای )اختراع ثبت شده دوم( اجازه داده شود که نتوان برداری از اختراع ثبت شدهای برای بهرهل( اگر چنین استفاده

برداری کرد، شرایط اضافی زیر اعمال خواهد دیگر )اختراع ثبت شده اول( بهره یاختراع ثبت شده نقضاز آن بدون 

 .شد

ی مهم و ن پیشرفت فن  متضم   ،اختراع اظهار شده در ثبت اولنسبت به  تراع اظهار شده در ثبت دوم باید( اخ1

  شد.بای اهمیت اقتصادی قابل توجهی دارا

مجوز  دریافتمستحق  ،در ثبت دوم ادعاشدهاستفاده از اختراع  به منظور مالک اختراع ثبت شده اول( 2

 است.مبنای شرایطی معقول بر  برداری متقابل )کراس الیسنس(بهره

، غیر قابل انتقال است مگر اینکه به همراه اول اجازه داده شده یای که در مورد اختراع ثبت شدهاستفاده( 3

 ی دوم انتقال یابد.اختراع ثبت شده

  

 مکرر ۳۱ماده 

منظور تا حدودی که به ،در مورد اعطای مجوز اجباری( ۳۱) تعهدات عضو صادرکننده طبق بند )و( ماده -1

 ۲واجد شرایط طبق بند  یکنندهو صادرات آن به عضو )اعضا( وارد تولید محصول )محصوالت( دارویی

  .مجری نخواهد بودی باشد، نامه ضرورضمیمه این موافقت

نامه توسط یک موافقت یر صورتی که یک مجوز اجباری طبق نظام مذکور در این ماده و ضمیمهد -2

ه ارزش اقتصادی آن برای با مالحظ ۳۱کننده اعطا گردد، پرداخت کافی طبق بند )ح( ماده عضو صادر 

ی در قلمرو ،ای که در قلمروی عضو صادرکننده اجازه داده شده استستفادهکننده جهت اعضو وارد

 واجد شرایط برای یهوقتی که مجوز اجباری در عضو واردکنندکننده صورت خواهد گرفت. عضو صادر 

در مورد محصوالتی که پرداخت  ۳۱همان محصوالت اعطا شده باشد، تعهد آن عضو طبق بند )ح( ماده 

  .گرددکننده صورت گرفته باشد، اجرا نمیول این بند در ]قلمروی[ عضو صادرطبق جمله ا

تولید داخلی محصوالت  های مقایسه با هدف تقویت قدرت خرید و تسهیلمنظور استفاده از صرفهبه  -3

یافتگی عضو یا یک کشور با کمترین درجه توسعهدارویی: در صورتی که یک کشور در حال توسعه 

 ۱۹۹۴گات  ۲۴ای مطابق با مضمون ماده نامه تجاری منطقهسازمان جهانی تجارت، طرف یک موافقت

تر تر، رفتار متقابل و مشارکت کاملدر خصوص رفتار متفاوت و مطلوب ۱۹۷۹نوامبر  ۲۸و تصمیم 

نامه در حال باشد که حداقل نیمی از اعضای فعلی آن موافقت(  /۴۹۰۳L ) کشورهای در حال توسعه

تعهد آن  ،عه یافتگی سازمان ملل متحد باشندحاضر جزو فهرست کشورهای با کمترین درجه توس

تا حد الزم برای اینکه محصول دارویی تولید شده یا وارد شده در کشور  ۳۱عضو تحت بند )و( ماده 

موجب یک مجوز اجباری بتواند به بازارهای سایر کشورهای در حال توسعه یا کشورهایی با به مذکور 

همان مشکل بهداشتی  ای و داراینامه تجاری منطقهکمترین درجه توسعه یافتگی طرف آن موافقت

مال نخواهد شد. بدیهی است که این مسائل به ماهیت سرزمینی حقوق مربوط یه صادر گردد، اع

  .اختراع مورد بحث لطمه نخواهد زد
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نامه حاضر طبق عضا با هیچ یک از اقدامات متخذه مطابق با مقررات این ماده و ضمیمه موافقتا -4

 مخالفت نخواهند کرد. ۱۹۹۴گات  ۲۳ماده  ۱های )ب( و )ح( بند شق

هایی که اعضا طبق مقررات این نامه حاضر به حقوق، تعهدات و انعطافن ماده و ضمیمه موافقتای -5

از جمله مواردی که در اعالمیه مربوط به  دارند ۳۱دهای )و( و )ح( ماده بن از غیر به نامهموافقت

مورد تأکید   WT/MIN ۰ ،۱ /DEC/۲نامه جنبه تجاری حقوق مالکیت فکری و بهداشتی عمومیموافقت

میزانی که  نخواهد زد. این مواد هم چنین بهای ها لطمهتفسیر آن به و مجدد قرار گرفته است

ای صادر گردد لطمه ۳۱تواند طبق بند )و( ماده محصوالت دارویی تولید شده طبق مجوز اجباری می

  .نخواهد زد

 

  ۳۲ماده 

 ابطال / لغو

  .در مورد هر تصمیم در خصوص ابطال ثبت یا لغو آن فرصت تجدید نظر قضایی وجود خواهد داشت

  ۳۳ماده 

  مدت حمایت

  .انقضای بیست سال از تشکیل پرونده پایان نخواهد یافت تا پیش از مدت حمایت

 ۳۴ماده 

 اثبات بارمربوط به فرآیند:  های اختراعگواهینامه

، چنانچه موضوع ۲۸ماده  ۱در مورد نقض حقوق مالکیت مذکور در شق )ب( از بند  مدنی دعاویاز لحاظ  -1

برخوردار خواهند بود  مقامات قضایی از این اختیار ،باشددست آوردن یک محصول برای بهفرآیندی  ،ثبت

ثبت  ی کهبا فرآیند یکسان،دست آوردن محصول فرآیند به کندعلیه دستور دهند که ثابت که به مدعی

تفاوت دارد. بنابراین اعضا حداقل در یکی از شرایط زیر مقرر خواهند داشت که هرگونه است شده 

، در صورت عدم شده باشدموافقت مالک اختراع ثبت شده تولید که بدون کسب  یکسانیمحصول 

  .گردد، به دست آمده از فرآیند ثبت شده تلقی میمخالفوجود دلیل 

 

 .دست آمده از فرآیند ثبت شده، جدید باشدالف( چنانچه محصول به

، از فرآیند مزبور ساخته شده و مالک اختراع یکسانچنانچه احتمال قوی وجود داشته باشد که کاالی  ب(

ثبت شده نتوانسته است با تالشی معقول، فرآیندی را که واقعاً مورد استفاده قرار گرفته است تشخیص 

 .دهد

 یکنندهنقض یی بر عهدهتنها در صورت ۱اثبات مذکور در بند  بارکه  کندمقرر  مختار استهرعضو   -2

  .خواهد بود که شرایط اشاره شده در شق )الف( یا شرایط اشاره شده در شق )ب( تحقق یابند شدهعااد  

ها و بازرگانی آن یها در مورد حمایت از اسرار تولیدعلیهه دالیل مخالف، منافع مشروع مدعیدر اقام -۳

  .گرفت دها[، مورد توجه قرار خواه]مدعی علیه
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 های ساخت مدارهای یکپارچه طرح: ۶بخش 

 (همراه با شرح جزئیات هر قسمت)

 ۳۵ ماده

 (IPIC)  های یکپارچهراجع به معاهده مالکیت فکری در مورد

های طرح»نامه به عنوان های ساخت مدارهای یکپارچه )که در این موافقتکنند که از طرحاعضا موافقت می

معاهده مالکیت فکری  ۱۶ماده  ۳و بند  ۱۲، (۶ماده  ۳غیر از بند ) ۷تا  ۲شود(، طبق مواد خوانده می« ساخت

  .عالوه مقررات زیر را رعایت نمایندعمل آورند و بهدر مورد مدارهای یکپارچه حمایت به

 ۳۶ماده 

  حوزه شمول حمایت

در صورتی که بدون کسب اجازه از دارنده حق و برای مقاصد  را ، اعضا اقدامات زیر۳۷ماده  ۱رعایت مقررات بند  اب

ای به گونه توزیع یک طرح ساخت، فروش یا اتیر قانونی تلقی خواهند کرد: واردد، غنتجاری انجام گرفته باش

یا کاالیی متشکل از این  ،ای که در آن از یک طرح ساخت مورد حمایت استفاده شده استمدار یکپارچه یا ،دیگر

  .مدار یکپارچه تنها در آن حد که همچنان حاوی طرح ساخت تهیه شده به طور غیر قانونی باشد نوع

 

 ۳۷ماده 

 اقداماتی که مستلزم کسب اجازه از دارنده حق نیستند

ی ر این ماده در خصوص مدار یکپارچه، هیچ یک از اعضا انجام اقدامات مذکور د۳۶رغم ماده علی -1

تهیه شده به طور غیر قانونی یا کاالی حاوی این نوع مدار یکپارچه را در متشکل از یک طرح ساخت 

نسته یا دلیلی معقول در اختیار دااین اقدامات نمی یکه شخص انجام دهنده یا دستور دهنده یموارد

هنگام دریافت مدار یکپارچه یا کاالی حاوی این نوع مدار یکپارچه، یک طرح  به ندانداشته است که د

دهد، غیر قانونی تلقی نخواهند کرد. ساخت تهیه شده به طور غیر قانونی را مورد استفاده قرار می

اعضا مقرر خواهند داشت پس از اینکه شخص مزبور اطالعات کافی را در مورد تهیه غیر قانونی 

که  هاهای ساخت به دست آورد، این شخص بتواند هر اقدامی را در خصوص ذخایری از این طرحطرح

ها را سفارش داده است به عمل آورد، اما مسئول باشد که به دارنده در اختیار دارد یا قبل از این تاریخ آن

االمتیاز معقولی که در صورت مذاکرات آزاد برای کسب پروانه استفاده از این طرح حق مبلغی معادل حق

  .شد، تأدیه نمایدساخت پرداخت می

، با تغییرات الزم، ناظر بر مواردی خواهد بود که صدور ۳۱ف( تا )ک( ماده های )الرایط مقررات در شقش -2

توسط دولت یا برای دولت  شد یا اینکه استفاده از طرح ساختبانداوطلبانه  ،پروانه برای طرح ساخت

  .دارنده حق صورت گرفته باشد یبدون اجازه
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 ۳۸ماده 

  مدت حمایت

کنند، مدت حمایت از تلقی می ضروریدر قلمروی اعضایی که ثبت را به عنوان شرطی برای حمایت،  -1

ثبت یا از تاریخ نخستین  ینامهسال از تاریخ تسلیم اظهار ۱۰های ساخت قبل از انقضای طرح

 .جای دنیا خاتمه نخواهد یافتها در هر برداری تجاری از آنهرهب

های ساخت کنند، طرحتلقی نمی ضروریرا به عنوان شرطی برای حمایت، در قلمروی اعضایی که ثبت  -2

جای دنیا، مورد حمایت قرار ها در هر ز آنبرداری تجاری اسال از تاریخ نخستین بهره ۱۰حداقل به مدت 

  .خواهد گرفت

سال پس از ابداع طرح  ۱۵ ،تواند مقرر دارد که حمایت به عمل آمده، یک عضو می۲و  ۱رغم بندهای لیع -3

  .ساخت، قطع شود

 

 حفاظت از اطالعات افشا نشده: ۷بخش 

 ۳۹ماده 

مکرر  ۱۰منصفانه به نحو مقرر در ماده اعضا ضمن تضمین حمایت مؤثر در مقابل رقابت غیر -1

و از اطالعات ارائه شده به دولت یا  ۲، از اطالعات افشا نشده بر حسب بند (۱۹۶۷کنوانسیون پاریس )

  .حفاظت خواهند کردم ۳مؤسسات دولتی بر حسب بند 

برخوردار خواهند بود که از افشای اطالعاتی که قانوناً تحت  خاص حقیقی و حقوقی از این امکاناش -2

مزبور  کنترلشان قرار دارد یا از دستیابی و استفاده دیگران از این اطالعات بدون کسب موافقت اشخاص

  :شرطی که این اطالعاتعمل آورند، بهای مغایر با اعمال تجاری شرافتمندانه، جلوگیری بهو به گونه

عنوان یک مجموعه یا با ترکیب یا سر هم کردن دقیق اجزاء آن، که به بدین معنا دنمحرمانه باش (الف

گاهی نداشته  مجامعیاشخاص درون  که معموالً با این نوع از اطالعات سروکار دارند، عموماً از آن آ

 پذیر نباشد؛سادگی امکان ی این اشخاص به اطالعات مزبور بهباشند یا دسترس

  

 د؛ ندارای ارزش تجاری باش انخاطر محرمانه بودنشبه( ب

 

مزبور را در اختیار دارد، برای محرمانه سب اوضاع و احوال، شخصی که قانوناً کنترل اطالعات ( حج

  .عمل آورده باشدنگاهداشتن آن اقدامات معقولی را به

 

ها نشده از جمله اطالعات مربوط به آزمایش را که تهیه آن اطالعات افشا یکه اعضا ارائهگامینه -۳

بازاریابی محصوالت دارویی یا مستلزم تالش قابل توجهی است، به عنوان شرطی برای کسب مجوز 

دانند، از ها مواد شیمیایی جدیدی به کار رفته است الزم میشیمیایی مربوط به کشاورزی که در آن

منصفانه حمایت خواهند کرد. اعضا به عالوه برای عاتی در مقابل استفاده تجاری غیر چنین اطال

مگر در مواردی که این افشا برای حمایت از عامه ، میکنندها حمایت ها از آنجلوگیری از افشای این داده
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عات در مقابل استفاده تجاری مردم ضرورت داشته یا اقداماتی برای تضمین حمایت از اطال

 .عمل آمده باشدمنصفانه بهغیر 

 های( قراردادی )لیسانس مجوزهایهای ضد رقابتی در کنترل رویه: ۸بخش 

 ۴۰ماده 

فاق اعضا  -۱  مرتبط بایا شرایط  برداریی اعطای مجوز بهرههاکه برخی از رویه نظر دارندبر این امر ات 

انتقال  مانع از سازد ممکن است بر تجارت اثر سوء داشته وحقوق مالکیت فکری که رقابت را محدود می

  .شودو اشاعه فناوری 

ها یا آن دسته از رویه ،در قوانین خوداعضا نخواهد شد که  نامه حاضر مانعدر موافقتیچ چیز ه -۲

را که در موارد خاص ممکن است سوء استفاده از حقوق مالکیت فکری  بردایمجوز بهرهشرایط صدور 

ی تصریح کنند. همانطور که فوقاً مقرر  را رقابت در بازار مربوط داشته باشدشده و اثر سوء بر  تلق 

حاضر، اقدامات مقتضی را با توجه  یمهناتواند منطبق با سایر مقررات موافقتگردید، یک عضو می

 تواند شرایطایی که برای مثال میهبه قوانین و مقررات خود، برای کنترل یا جلوگیری از چنین رویه

در قالب  مجوزو صدور اجباری  ،مخالفت با اعتباراز  کنندهحقوق اعطایی، شرایط منع استرداد انحصاری

  .یک مجموعه را شامل شود، اتخاذ کند

ر عضو به مجرد درخواست، با عضو دیگری که به دلیلی معتقد است یک مالک حق مالکیت فکری به ه -۳

ا با نقض قوانین ، اعمالی ر شده استدرخواست مشورت از او  تبعه یا مقیم در قلمروی عضوی که عنوان

دهد و آن عضو مایل است کننده در خصوص موضوع این بخش انجام میخواستو مقررات عضو در 

رعایت این قوانین را بدون لطمه به هر گونه اقدامی به موجب قانون و بدون خدشه به آزادی کامل هر 

مخاطب یک از این اعضا برای تصمیم گیری نهایی تأمین کند، مشورت خواهد کرد. عضوی که 

رخواست کننده را بطور کامل و با نظر مثبت بررسی کرده و به عضو ، مشورت با عضو داستدرخواست 

ای که راجع به موضوع اطالعات غیر محرمانه یمزبور فرصت کافی برای مشورت خواهد داد و با عرضه

و همینطور طبق قوانین داخلی و با انجام  دارد و سایر اطالعاتی که در اختیار استدر دسترس عموم 

کننده، موضوع توسط عضو درخواست یجنبه محرمانه های مرضی الطرفین در خصوص حفظتوافق

  .با آن عضو همکاری خواهد کرد

درباره  به علت نقض ادعایی قوانین و مقررات عضو دیگرباید به عضوی که اتباع یا اشخاص مقیم در آن  -۴

، طبق ی درخواستتحت محاکمه هستند، به مجرد ارائهعضو  آنموضوع این بخش، در قلمروی 

  .گردد، فرصت مشورت اعطا ۳شرایط مقرر در بند 

 

 اجرای حقوق مالکیت فکری : ۳قسمت 

 تعهدات کلی : ۱بخش 

 ۴۱ ماده

در دسترس قرار  ()آنها طبق قوانین ،ر در این قسمتهای اجرایی مقر  اعضا تضمین خواهند کرد که رویه -1

مشمول  که فکری مالکیِت  حقوقِ  ضِ ناق عملِ گونه مؤثر علیه هر  اتی که اقداماگونهگیرد، به
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گردد: از جمله وسایل جبران خسارت سریع برای جلوگیری از  امکانپذیر است حاضر ینامهموافقت

که از است ای گونه به هاض بیشتر شوند. اجرای این رویهنقض و وسایل جبران خسارتی که مانع نق

برای جلوگیری از سوء  نیز هاییها تضمینو در آن شدهمشروع اجتناب  تجارتِ  راهِ  بر سرِ ایجاد موانع 

  .بینی گرددها پیشاستفاده از این رویه

ای گونهها بهاین رویههای مربوط به اجرای حقوق مالکیت فکری منصفانه و عادالنه خواهند بود. رویه -2

ه تأخیرهایها پیچیده یا پرهزینه نبوده و در آن یضرورغیر   وجود جهتهای بیلییا معط   ناموج 

  .نخواهد داشت

ها نسبت به یک موضوع ترجیحاً کتبی و مستدل خواهد بود. این آرا رای مربوط به حقوق قانونی طرفآ -3

های اختالف قرار خواهد گرفت. آرای مربوط به حقوق ، حداقل در اختیار طرفضروریبدون تأخیر غیر 

 ها نسبتقانونی طرف

ها فرصت استماع داده ها به طرفبه یک موضوع تنها بر دالیلی استوار خواهد بود که در خصوص آن  -4

  .شده است

تقاضای تجدید  از مقام قضایی طرفهای اختالف فرصت داده خواهد شد که در مورد آرای اداری نهایی به -5

نظر کنند و با رعایت مقررات حقوقی مندرج در قوانین یک عضو راجع به اهمیت موضوع مطروحه، از 

ها نسبت به قضایی در مورد حقوق قانونی طرف یآرای بدو یهای قانوناین مقام حداقل در مورد جنبه

دادن فرصت برای تجدید  موضوعات کیفری الزامی بهدر موضوع، چنین تقاضایی به عمل آورند. البته 

  .برائت وجود نخواهد داشت )احکام( نظر در

دیهی است این قسمت تعهدی در خصوص ایجاد یک نظام قضایی برای اجرای حقوق مالکیت فکری ب -6

آورد و همین طور بر صالحیت اعضا جهت اجرای قوانین به وجود نمیعام ای متمایز از نظام به گونه

منابع خصوص توزیع هیچ چیز در این قسمت تعهدی درد. ری ندار یثتأ  قوانینشان به طور عاماجرای 

   .کندایجاد نمی یت فکری و اجرای قوانین بطور عاممیان اجرای حقوق مالک

 

 ها و وسایل جبران خسارت حقوقی و اداری رویه: ۲بخش 

  ۴۲ماده 

  های عادالنه و منصفانهرویه

هایی قضایی و حقوقی در نامه حاضر، رویهمشمول موافقت اعضا جهت اجرای هر یک از حقوق مالکیت فکریِ 

 نِ بموقع و متضم   کتبیِ  یها از حق دریافت اخطاریهعلیهاین حقوق قرار خواهند داد. مدعی اختیار دارندگان

های اختالف اجازه داده خواهد شد که مشاور برخوردارند. به طرف کافی از جمله در مورد مبنای ادعا توضیحاتِ 

 را در خصوص حضور اجباریِ  سنگینیهای مزبور الزامات بیش از اندازه وقی مستقل داشته باشند. رویهحق

و شوند، حق اثبات ادعاهای خود ها متوسل میهایی که به این رویهشخص تحمیل نخواهند کرد. همه طرف

یقی برای تشخیص و حفظ های مزبور طرخواهند داشت. در رویه را مقتضی نحو ارائه کلیه مدارک مربوط به

اطالعات محرمانه در نظر گرفته خواهد شد، مگر اینکه چنین اقدامی با الزامات قانونی موجود مغایرت داشته 

  .باشد
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  ۴۳ماده 

 مدارک

 کافیست از ادعایش پشتیبانی برای و بوده طور معقول در دسترسبه مدرکی ارائه دهد که ،اگر یک طرف -1

، مقامات قضایی از این استطرف مقابل  اختیارکه در  معین کنددر ارتباط با اثبات ادعایش  یو مدارک

 ت ازظابا در نظر گرفتن شرایطی که حف دستور دهند طرف مقابلبه اختیار برخوردار خواهند بود که 

  .دناین مدارک را ارائه نمای ،کندمیرمانه را در موارد خاص تضمین اطالعات مح

ای اجازه دسترسی کنندهعمداً و بدون هیچ گونه دلیل قانعدر مواردی که یک طرف در جریان رسیدگی  -2

مربوط  یرویه یا به ها را ظرف مدتی معقول تسلیم نکندای دیگر آنگونهبه اطالعات الزم را ندهد یا به

ه مقامات قضایی اجازه دهد که تواند بقابل توجهی وارد آورد، یک عضو می یبه یک اقدام اجرایی لطمه

 ،علت عدم دسترسی به اطالعات مله شکایت یا اظهارات طرفی که بهبر مبنای اطالعات دریافتی، از ج

ها یا مدارکشان استماع شود، تصمیمات مقدماتی ادعا ،هازیان دیده است و با دادن فرصت به طرف

 .خاذ نمایندتنفیاً یا اثباتاً ایا نهایی را 

  ۴۴ماده 

 دستورات کتبی دادگاه

مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که به یک طرف دستور دهند که نقض ]یک حق  -1

های تجاری واقع در مالکیت فکری[ را متوقف سازد از جمله از ورود آن دسته از کاالهای وارداتی به کانال

ست، بالفاصله پس از ترخیص چنین قلمروی قضایی خود که مستلزم نقض یک حق مالکیت فکری ا

عمل آورند. اعضا الزامی ندارند این اختیار را در خصوص موضوع مورد کاالهایی از گمرک، جلوگیری به

آن  یکه بداند معامله داند یا دالیل معقولی داشته باشدحمایتی اعطا کنند. که شخص قبل از اینکه ب

  .ده یا سفارش داده استمتضمن یک حق مالکیت فکری است، آن را اخذ کر 

ویژه راجع به استفاده دولت ]از به ۲شرط آنکه مقررات قسمت  رغم سایر مقررات این قسمت و بهعلی -2

حق مالکیت فکری[ یا استفاده اشخاص ثالث مجاز از طرف دولت از حق مزبور، بدون اجازه دارنده حق 

ای را توانند وسایل جبران خسارت موجود برای مقابله با چنین استفادهبه اجرا در آیند، اعضا می

د سازند. در سایر موارد وسایل جبران خسارت پیش ، محدو۳۱پرداخت غرامت طبق شق )ح( از ماده به

وانین یک عضو یا چنانچه این وسایل با ق ت به موقع اجرا گذاشته خواهند شدبینی شده در این قسم

  .آرای اعالمی و غرامت کافی در اختیار خواهد بود ،مغایرت داشته باشند

 ۴۵ماده 

 خسارت

 یک حق مالکیت فکری دستور دهند یکنندهکه به نقض ندبرخوردار مقامات قضایی از این اختیار  -1

نقض این حق توسط شخص خسارت کافی برای جبران زیان وارده به او در نتیجه  ،حق یکه به دارنده

دانسته یا دالیل معقولی در اختیار داشته که بداند در فعالیتی متضمن یک ای که میکنندهنقض

  .گیر است، بپردازدحق مالکیت فکری در
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یک حق مالکیت  یکنندهنقض مقامات قضایی همچنین از این اختیار برخوردار خواهند بود که به -2

توانند دازد. اعضا میالوکاله را بپر این حق از جمله حق یهای دارندهکه هزینه دفکری دستور دهن

از  خسارتِ  افع و یا پرداختِ من ضی به مقامات قضایی اجازه دهند امر به جبرانتقدر موارد م

دانسته یا دالیل معقولی در اختیار نداشته مایند که نقض کننده نمینتعیین شده در مواردی پیش

  .گیر استکه بداند در فعالیتی متضمن نقض یک حق مالکیت فکری در

 

 ۴۶ماده 

 سایر وسایل جبران خسارت

که دستور دهند کاالهایی  این اختیار برخوردار خواهند بودمنظور جلوگیری مؤثر از نقض، مقامات قضایی از به

های کانالای از به گونه ها نقض شده است، بدون هیچ نوع جبرانی،آن]حقوق مالکیت فکری[ تشخیصشان  که به

 زیان وارد نگردد یا درصورت عدم مغایرت با الزامات قانونی حق یدارنده که به حذف و کنار گذاشته شوند تجاری

بیش از همه  هانقض ]حقوق مالکیت فکری[ کاال در خواهند بود که دستور دهند مواد و ابزارهایی که مختار

ل حداق بیشتر به نقضِ  که خطراتِ  حذف شوند ایگونههای تجاری بهاز کانالاند، بدون هیچ جبرانی، کاربرد داشته

ها لزوم وجود تناسب میان جدی بودن نقض و وسایل جبران خسارت کاهش یابد. در بررسی این درخواست

ی تقلبی، . در مورد کاالهای دارای عالمت تجارشدخواهد  لحاظتعیین شده و همین طور منافع اشخاص ثالث 

طور غیر قانونی بر کاال الصاق شده، برای کسب اجازه ای که بهدر موارد استثنایی، صرف محو عالمت تجاری جز

  .های تجاری، کفایت نخواهد کردکانالورود کاال به

 

  ۴۷ماده 

  حق اطالع

 تواند مقرر دارند که مقامات قضایی اختیار داشته باشند دستور دهند، که شخص نقض کننده،اعضا می

ها ها یا خدماتی را که ]حقوق مالکیت فکری[ در مورد آنمشخصات اشخاص ثالث درگیر در تولید و توزیع کاال

ها را به اطالع دارنده این حقوق برساند، مگر اینکه این های توزیع آننقض شده و همین طور مشخصات کانال

 .امر تناسبی با جدی بودن نقض نداشته باشد

 

 ۴۸ماده 

 پرداخت غرامت به مدعی علیه 

درخواست او اقداماتی اتخاذ شده و مقامات قضایی از این اختیار برخوردارخواهند بود به طرفی که به -1

 اشتباههای اجرایی سوء استفاده کرده دستور دهنده به طرفی که به همین طور به شخصی که از رویه

اطر این سوء استفاده غرامت کافی بپردازند. وارده به خ یمنع یا محروم شده است، از بابت لطمه
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های مدعی دستور دهند هزینه بهکه مقامات قضایی همچنین از این اختیارات برخوردار خواهند بود 

  .الوکاله را شامل گردد، پرداخت نمایدعلیه را که ممکن است حقمدعی

 اعضا ،حمایت از حقوق مالکیت فکری یا اجرای آن هر گونه قوانین مربوط به یادارهر خصوص د -2

 یاین قوانین، اقدامات یادارهفقط مراجع و مقامات عمومی را آن هم در مواردی که در جریان  میتوانند

 سازند.ا مبر   ت جبرانی مقتضیاقداما از مسئولیت ،در نظر گرفته باشندیا انجام داده نیت از روی حسن

 

 ۴۹ماده 

 های اداریرویه

  

های اداری یک از وسایل حقوقی جبران خسارات را منبعث از رویه تا جایی که بتوان دستور در مورد هر

های مزبور باید با اصولی که ماهیتاً با ها نسبت به موضوع دانست، رویهناظر بر حقوق قانونی طرف

 .باشندمنطبق مقرر در این بخش معادلند، اصول 

 

 اقدامات موقتی )تأمینی( : ۳بخش 

 ۵۰ماده 

 در را دستور اقداماتی مؤثر و فوریبود که مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند  -1

  .کنندصادر موارد زیر 

 

به  هاکاال ورودویژه جلوگیری از جلوگیری از وقوع نقض هرگونه حق مالکیت فکری، و به ف(ال

ترخیص از ، از جمله کاالهای وارداتی بالفاصله پس از ی قضایی خودکانالهای تجاری حوزه

 ؛گمرک

 نقض ادعایی  ب( حفظ مدارک مربوط به 

 قامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بوم -2
 
را بدون  یتد که در صورت لزوم، اقدامات موق

های ایراد زیانویژه در مواردی که هرگونه تأخیر احتماال به د، بهناستماع طرف دیگر اتخاذ کن

حق مالکیت فکری منجر شود یا خطر محرزی در مورد از میان  یدارنده غیر قابل جبران به

  .رفتن مدارک وجود داشته باشد

مدارک موجود  واهندود که از مدعی بخمقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند ب -3

همان دارنده حق مالکیت  قانع گرداند که ویمعقولی را ارائه نماید تا آنان را با اطمینان کافی 

قریب الوقوع است، و به او دستور دهند که نقضی  یا چنین فکری است و حقوقش نقض شده

علیه و جلوگیری از سوء استفاده کفایت معادل آن، که برای حمایت از مدعیوثیقه یا تضمینی 

  .کند، ارائه نماید

داقل پس از اجرای شود، حبدون استماع طرف دیگر اتخاذ میدر مواردی که اقدامات موقتی  -4

ثر از این اقدامات اطالع داده خواهد شد. أ های متطرف بهفوراً بور، مراتب زسریع اقدامات م

با در نظر گرفتن حق استماع، ظرف مدت  درخواست مدعی علیه، بررسی مجددی بنا به

گیری در خصوص تغییر، لغو یا تأیید ر تصمیممنظو معقولی پس از ابالغ اقدامات یادشده، به

  .این اقدامات صورت خواهد گرفت



 
 

25 
 

گذارد از مدعی بخواهد سایر موقع اجرا میمکن است مقامی که اقدامات موقتی را بهم -5

  .اطالعات الزم برای تشخیص کاالهای مربوط را ارائه نماید

خصوص حقوق قانونی تصمیم در های منتهی به، چنانچه رسیدگی۴بدون لطمه به بند  -6

اقدامات  یدهندهمدت معقولی که مقام قضایی دستور ها نسبت به موضوع، ظرفطرف

یا در صورت عدم تعیین، حداکثر  ،کندانون یک عضو، آن را تعیین میدر صورت اجازه ق موقتی

درخواست  به اغاز نگردد، بناتر باشد، روز تقویمی، هرکدام طوالنی ۳۱روز کاری یا  ۲۰تا 

ها متوقف خواهد لغو یا اجرای آن ۲و ۱خذه برمبنای بندهای مت   علیه، اقدامات موقتیِ مدعی

  .شد

مدعی از درجه اعتبار ساقط  دلیل یک فعل یا ترک فعلِ  در مواردی که اقدامات موقتی لغو یا به -7

شود یا در مواردی که بعداً معلوم گردد که حق مالکیت فکری نقض نشده یا خطر وقوع چنین 

 نقضی وجود نداشته است، مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که بنا به

 ر این اقدامات بهوارده بر اث یعلیه، به مدعی دستور دهند که از بابت لطمهدرخواست مدعی

  .علیه غرامت مقتضی پرداخت نمایدمدعی

های اداری دانست، تا جایی که بتوان دستور در مورد هر یک از اقدامات موقتی را منبعث از رویه -8

  .باشند منطبقهای مزبور باید با اصولی که ماهیتاً با اصول مقرر در این بخش معادلند، رویه

 ها الزامات خاص مربوط به اقدام در مرز: ۴بخش

 ۵۱ماده 

 تعلیق ترخیص توسط مقامات گمرکی 

حق ]مالکیت فکری[ را قادر سازند که  یخواهند کرد تا دارنده اتخاذهایی اعضا طبق مقررات مذکور در ذیل رویه

عالمت تجاری تقلبی یا  کاالهای دارای مبنی بر امکان وارداتدر صورت داشتن دالیل معتبر در مورد وجود ظن 

در مورد تعلیق ترخیص و  اداری یا قضاییاعم از  ، درخواست کتبی به مقامات ذیصالحتکثیرحق  ناقضکاالهای 

  .جریان آزاد کاالهای مزبور توسط مقامات گمرکی، تسلیم نماید

ها سایر موارد نقض هایی در خصوص کاالهایی که نسبت به آنتوانند اجازه دهند که چنین درخواستاعضا می

. اعضا همچنین محقق شودآید، مشروط بر اینکه الزامات این بخش  حقوق مالکیت فکری وجود دارد، به عمل

ها ترخیص کاالهایی را که در مورد آن مقامات گمرک ،دارند که به موجب آنرا مقرر  یکسانیهای توانند رویهمی

 .آورندحالت تعلیق درحق مالکیت فکری نقض شده و قصد خروج از قلمروی طرف مزبور را دارند به

 

  ۵۲ماده 

  درخواست

خواسته خواهد شد  ،شودمتوسل می ۵۱های مقرر در ماده از هر دارنده حق مالکیت ]مالکیت فکری[ که به رویه

کننده، شواهد نقض حق ین مورد که طبق قوانین کشور واردمقامات ذیصالح در امتقاعد ساختن که برای 

ل در قدر کافی مفص   ]دارنده حق[ وجود دارد، مدارک کافی ارائه نماید و همینطور شرحی به او مالکیت فکری
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ها را تشخیص دهند. مقامات سادگی این کاال کند تا مقامات گمرکی بتوانند به مورد کاالهای مورد نظر تهیه

ن ساند و چنانچه ایخواست را به اطالع مدعی خواهند ر قبول یا عدم قبول در ،ذیصالح ظرف مدتی معقول

در این خصوص دست به اقدام خواهند زد تعیین کرده باشند، این مدت  ی را که مقامات گمرکزمانتمقامات مد

  .اطالع خواهند دادمدعی  را به

 

  ۵۳ماده 

  وثیقه یا تضمین معادل

ینی معادل که تضممقامات ذیصالح از این اختیار برخوردار خواهند بود که از مدعی بخواهند وثیقه یا   -1

علیه و مقامات ذیصالح کافی بوده و مانع سوء استفاده گردد، ارائه نماید. این برای حفظ حقوق مدعی

 .دمعقول بوجود آور ناها مانعی معادل نباید در راه توسل به این رویه وثیقه یا تضمینِ 

ترخیص کاالهای متضمن  ،در چارچوب این بخش، مقامات گمرک خواستیدر مواردی که متعاقب در -2

ها به آن وارد ساختنهای ساخت یا اطالعات افشا نشده و های صنعتی، اختراعات ثبت شده، طرحطرح

حالت تعلیق جریان آزاد را بر مبنای تصمیمی غیر از تصمیم مقام قضایی یا دیگر مقام مستقل، به

منقضی  صالحذیبدون جبران موقت توسط مقام قانوناً  ۵۵ه در ماده بینی شدآورند و مدت پیشدر

چنین  یشود و چنانچه کلیه شرایط دیگر برای ورود رعایت شده باشند، مالک، وارد کننده یا گیرنده

مبلغی که برای حمایت از دارنده حق ]مالکیت فکری[ از  ها را با سپردن وثیقه بهکاالهایی حق دارند آن

بابت هر نقضی کفایت کند، ترخیص نماید. پرداخت این وثیقه به سایر وسایل جبران خسارت که در 

ی حق از ادامه یباشند لطمه وارد نخواهد کرد. بدیهی است چنانچه دارندهحق می یاختیار دارنده

  .دعوی ظرف مدتی معقول خودداری نماید، این سپرده آزاد خواهد شد

  ۵۴ماده 

  اطالعیه تعلیق

  .مطلع خواهند شد ۵۱ها طبق ماده واردکننده و مدعی فوراً از تعلیق ترخیص کاال

 

  ۵۵ماده 

  مدت تعلیق

باشند ه مدعی، مقامات گمرکی مطلع نشد تعلیق به یروز کاری پس از دادن اطالعیه ۱۰اگر حداکثر ظرف مدت 

توسط طرفی غیر از  ،ها نسبت به موضوعقانونی طرفتصمیم در مورد حقوق  های منتهی بهکه رسیدگی

  ،صالحذیمقام قانوناً یک یا  ،علیه آغاز شدهمدعی
 
  تی را برای تمدیدِ اقداماتی موق

 
ها کاال ترخیصِ  تعلیقِ  تِ موق

برای ورود یا صدور  مشروط بر اینکه کلیه شرایط دیگر عمل آورده است، کاالهای مزبور ترخیص خواهند شد، به

های روز کاری دیگر تمدید گردد. اگر رسیدگی ۱۰رعایت شده باشند. در مورد مقتضی این مدت ممکن است برای 

مجرد درخواست  از شده باشد بهموضوع آغ ها نسبت بهمنتهی به تصمیم در مورد حقوق قانونی طرف

گیری در خصوص منظور تصمیمد با در نظر گرفتن حق استماع، ظرف مدت معقولی بهعلیه، بررسی مجد  مدعی
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تغییر، لغو یا تأیید این اقدامات صورت خواهد گرفت. علی رغم مطلب فوق، چنانچه تعلیق ترخیص کاال بر اساس 

  .قابل اجرا خواهد بود ۵۰ماده  ۶اقدام قضایی موقتی انجام گیرد یا ادامه یابد، مقررات بند 

 

 ۵۶ماده 

 جبران خسارت وارد کننده و مالک کاال

 کننده، گیرنده و مالک کاالبه وارد  مدعی دستور دهند از این اختیار برخوردار خواهند بود که به همقامات مربوط

غرامت  وارد آمده است،به آنها  ۵۵خاطر ضبط نادرست کاالی ترخیصی متعاقب ماده  به که ایبابت لطمه

  .پرداخت نماید مناسبی

 

 ۵۷ماده 

  حق بازرسی و اطالعات

حق  یدارنده هذیصالح اختیار خواهند داد که ب، اعضا به مقامات حمایت از اطالعات محرمانه بدون لطمه به

را مورد بازرسی  کاالی ضبط شده توسط مقامات گمرک ]مالکیت فکری[ فرصت کافی دهند تا برای اثبات ادعایش،

کننده فرصت مشابهی برای برخوردار خواهند بود که به وارد قرار دهد. مقامات ذیصالح همچنین از این اختیار

داده تشخیص  ، مثبتها نسبت به موضوعطرفحقوق قانونی  ن کاالیی را بدهند. در مواردی کهبازرسی از چنی

نشانی فرستنده، وارد کننده و گیرنده و همین  و توانند به مقامات ذیصالح اختیار دهند که اسماعضا می ،شود

  .حق مالکیت فکری اطالع دهند یدارندهطور مقدار کاالی مورد بحث را به

 

 ۵۸ماده 

 اقدام بر حسب مورد

خواهند که به ابتکار خود عمل کرده و ترخیص کاالهایی را که در مورد ذیصالح می مقاماتدر مواردی که اعضا از 

  :آورندحالت تعلیق دراند، بهها به نشانه اولیه نقض یک حق مالکیت فکری دست یافتهآن

تی بخواهند که به آنان در اعمال توانند در هر زمان از دارنده حق مالکیت فکری اطالعاالف( مقامات ذیصالح می

 کند؛ این اختیارات کمک می

کننده لع خواهند شد. در مواردی که واردحق مالکیت فکری فوراً از موضوع تعلیق مط یب( وارد کننده و دارنده

مقرر در  شرایط مشمول ،تسلیم مقامات ذیصالح کرده باشد، تعلیق را در مورد تعلیق تجدیدنظرخواست در

  .خواهد بود با تغییرات الزم ۵۵ماده 

عمل آمده یا در ج( اعضا فقط مراجع و مقامات عمومی را آن هم در مواردی که اقدامات از روی حسن نیت به

  .خواهند دانستا نظر گرفته باشند، از مسئولیت در قبال اقدامات جبرانی مقتضی مبر  
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 ۵۹ماده 

 وسایل جبران خسارت 

علیه حق مدعی حق مالکیت فکری برای اقدام قانونی دارد و با توجه به یسایر حقوقی که دارنده بدون لطمه به

نظر توسط مقام قضایی، مقامات ذیصالح از این اختیار برخوردار خواهند بود که طبق برای درخواست تجدید

نقض  آنها یا مصرف کاالهایی که حقوق مالکیت فکریسازی  دستوراتی برای معدوم ۴۶اصول مقرر در ماده 

و احوال شده است، صادر نمایند. در خصوص کاالهای دارای عالئم تجاری تقلبی، مقامات مزبور جز در اوضاع 

گمرکی  یرویهها را مشمول همین صورت اجازه داده یا آن ها را بهد این کاالتوانند صدور مجد  استثنایی نمی

  .قرار دهند یمتفاوت

 

  ۶۰ماده 

 واردات در حد قابل اغماض 

های مسافر قرار دارد یا در محموله بارهایتجاری که در  ماهیتتوانند مقادیر اندک کاالهای فاقد اعضا می

 .از شمول اجرای مقررات فوق مستثنی سازند را میشودکوچک ارسال 

 

 های دادرسی کیفری آیین: ۵بخش 

 ۶۱ماده 

های دادرسی و در مقیاس تجاری، آیینتکثیر حق  نقض یادر مورد جعل عمدی عالمت تجاری  حداقل بایداعضا، 

عنوان  . وسایل جبران خسارت شامل زندانی کردن و یا اخذ جریمه نقدی کافی بهکنندهای کیفری مقرر مجازات

خواهد  ، منطبقهای معمول در مورد جنایات دارای شدت مشابهتاای با سطح مجاز گونهدارنده، بهیک عامل باز 

ن توقیف، ضبط و معدوم کردن کاالهای متضم   شامل جبران خسارت همچنین د مقتضی، وسایلر بود. در موا

توانند در ها شده است. اعضا میشود که در ارتکاب جرم بیشترین استفاده از آنمینقض و مواد و ابزارهایی 

، است تجاری بودهدی و در مقیاس ها تعم  ویژه در مواردی که ارتکاب آنسایر موارد نقض حقوق مالکیت فکری، به

 .دارند مقررهای کیفری را های دادرسی و مجازاتآیین

 ها های مربوط میان طرفکسب و حفظ حقوق مالکیت فکری و رویه: ۴قسمت 

 ۶۲ماده 

 ۶تا  ۲های عنوان شرطی برای کسب یا حفظ حقوق مالکیت فکری پیش بینی شده در بخشاعضا به -1

ها و تشریفات با ها و تشریفات معقولی را خواستار شوند. این رویهتوانند رعایت رویه، می۲قسمت 

  .خواهند بود منطبق نامهمقررات این موافقت
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، اعضا تضمین خواهند منوط استو یا ثبت این حق ر مواردی که کسب حق مالکیت فکری به اعطا د -2

کسب حق مزبور، اعطا یا ثبت این حق را  ماهویضمن رعایت شرایط  ،های اعطا یا ثبتکرد که رویه

رظرف مدتی معقول    .جهت مدت حمایت اجتناب شودای که از کاهش بیگونهسازد، به میس 

قابل اعمال خواهد  ی نیزعالئم خدمات، با تغییرات الزم، در مورد (۱۹۶۷کنوانسیون پاریس ) ۴ماده  -3

 ود.ب

را هایی چنین رویه یعضو مالکیت فکری، و چنانچه قوانینکسب یا حفظ حقوق  مربوط به هایرویه -4

ها مانند اعتراض، فسخ و لغو، مشمول اصول های معمول بین طرف، فسخ اداری رویهر کرده باشدمقر  

  د.خواهند بو ۴۱ماده  ۳و  ۲های کلی مقرر در بند

فوق، توسط مقام قضایی یا  ۴های مذکور در بند تصمیمات نهایی اداری در قالب هر یک از رویه -5

البته در خصوص تصمیمات مربوط به موارد اعتراض قضایی مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت. شبه

نظری وجود نخواهد داشت، برای دادن فرصت برای چنین تجدید ناموفق یا فسخ اداری، تعهدی

 ت.دانس کنندههای ابطالهایی را مشمول رویهچنین رویه عللمشروط بر اینکه بتوان 

 

 ها جلوگیری از اختالفات و حل آن: ۵قسمت 

 ۶۳ماده 

 شفافیت 

دارای کاربرد عام که یک عضو در  آن دسته از قوانین و مقررات و تصمیمات نهایی قضایی و احکام اداریِ  -1

حاضر )قابلیت دسترسی، حوزه شمول، کسب، اجرا و جلوگیری از سوء  ینامهارتباط با موضوع موافقت

گذارد منتشر خواهند شد، یا در مواردی که انتشار و عرضه کری( به اجرا میاستفاده از حقوق مالکیت ف

حق  صاحبانها و ای منتشر خواهند شد که دولتگونهنیست، به ممکنی ها به عموم به زبان مل  آن

های مربوط به نامهها دسترسی داشته باشند. آن دسته از موافقتمالکیت فکری بتوانند به آن

یک عضو و دولت یا سازمان دولتی  که میان دولت یا یک سازمان دولتیِ  حاضرامه نموضوع موافقت

  .یک عضو دیگر مجری هستند نیز منتشر خواهند شد

های تجاری حقوق مالکیت فکری خواهند را به اطالع شورای جنبه ۱عضا قوانین و مقررات مذکور در بند ا -2

. شورا تالش خواهد کرد که یاری رسانندنامه حاضر رساند تا به شورا در بررسی عملکرد موافقت

حداقل برساند و چنانچه مشورت با سازمان جهانی مالکیت  یفای این تعهد را بهمسئولیت اعضا در ا

تواند آمیز باشد، شورا میمشترک برای این قوانین و مقررات موفقیت شیوآر فکری در مورد تأسیس یک 

ساقط شود. شورا در  مستقیم قوانین و مقررات به شورا تصمیم بگیرد که تعهد اعضا در مورد اطالع

نامه حاضر را که از این رابطه همچنین هرگونه اقدام الزم برای اطالع طبق تعهدات مندرج در موافقت

 .ناشی شود، بررسی خواهد کرد( ۱۹۶۷ثالث کنوانسیون پاریس ) ۶ده مقررات ما

 ۱درخواست کتبی عضو دیگر، اطالعات از نوع مذکور در بند  در پاسخ به که ر عضو آماده خواهد بوده -3

های دوجانبه در دالیلی معتقد است تصمیم قضایی یا حکم اداری یا توافق. عضوی که بنا بهارائه کندرا 

حاضر را تحت تأثیر قرار داده است،  ینامهحقوق مالکیت فکری، حقوقش در چارچوب موافقتزمینه 

تواند کتباً در خواست نماید که به او اجازه دسترسی یا کسب اطالع کافی از جزئیات این همچنین می

  .داده شود بخصوص یهای دوجانبهتصمیمات قضایی یا احکام اداری یا توافق
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که  کنندای را افشا اطالعات محرمانه تا تواند اعضا را ملزم سازدنمی ۳و  ۲و  ۱های دهیچ چیز در بن -4

ای دیگر با منافع عمومی مغایرت داشته گونه ها ممکن است به اجرای قانون لطمه زند یا بهاطالع از آن

  .زیان وارد آورد خاص اعم از عمومی یا خصوصی یباشد یا به منافع تجاری مشروع بنگاهای

 

 ۶۴ماده 

  حل اختالف

گونه که در تفاهم نامه حل اختالف تنظیم و اعمال شده است، در ، آن۱۹۹۴گات  ۲۳و  ۲۲مقررات مواد  -1

 یگونه حاضر جز در مواردی که در این سند به ینامهها و حل اختالفات ناشی از موافقتمورد مشورت

  .دیگری مقرر شده است، قابل اجرا خواهد بود

نامه االجرا شدن موافقتسال از تاریخ الزم ۵، برای مدت ۱۹۹۴گات  ۲۳ماده  ۱های )ب( و )ج( از بند شق -2

  .ال نخواهد بودقابل اعم نامه حاضرتالفات ناشی از موافقتسازمان جهانی تجارت، در مورد حل اخ

دامنه و چگونگی شکایات از ، های تجاری حقوق مالکیت فکری، شورای جنبه۲ی مدت مذکور در بند ط -3

عمل نامه حاضر بهرا که طبق موافقت ۱۹۹۴گات  ۲۳ماده  ۱های )ب( و )ج( از بند نوع مذکور در شق

د کرد. هرگونه تصمیم یب به کنفرانس وزیران ارائه خواههایی را جهت تصوآمده است بررسی و توصیه

اجماع با  تنها ۲هایی یا تمدید مدت مقرر در بند تصویب چنین توصیه خصوصکنفرانس وزیران در 

زی به فرآیند تصویب دیگری باشد، برای تمام های مصوب بدون اینکه نیااتخاذ خواهد شد و توصیه

  .اعضا قابل اجرا خواهد بود

 

 ترتیبات انتقالی : ۶قسمت 

  ۶۵ماده 

  ترتیبات انتقالی

نامه حاضر را قبل از هیچ عضو متعهد نیست مقررات موافقت 4و  3، 2ی اا رعایت مقررات بندهب -1

نامه سازمان جهانی تجارت به اجرا در االجرا شدن موافقتالزمانقضای یک دوره کلی یک ساله پس از 

  .آورد

نامه، به نحو مذکور مقررات این موافقت یتوانند تاریخ اجراهریک از کشورهای در حال توسعه عضو می -2

 .برای چهار سال دیگر به تأخیر اندازند ۵و  ۴، ۳در خصوص مواد را  ۱در بند 

ریزی متمرکز به اقتصاد مبتنی بر بازار انتقال از اقتصاد مبتنی بر برنامههر عضو دیگری نیز که فرایند   -3

دهد و با مسائل خاصی کند و اصطالحاتی ساختاری در نظام مالکیت فکری خود انجام میآزاد را طی می

تواند از تأخیر پیش بینی شده در بند در تهیه و اجرای قوانین و مقررات مالکیت فکری مواجه است، می

  .منتفع شود ۲

ز نامه متعهد به تسری حمایت اعضو، به موجب این موافقت یتا جایی که یک کشور در حال توسعه -4

، به نحو مذکور ضرنامه حاتاریخ کلی اجرای موافقتکه در  استوری اهایی از فنثبت محصول به زمینه
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را در  ۲از قسمت  ۵تواند اجرای بخش شده است، میها در قلمرویش حمایت نمی، از آن۲در بند 

 .وری به مدت پنج سال دیگر به تأخیر اندازدافن ی ازهایزمینه چنین خصوص

هرگونه  که کند، تضمین خواهد کرداز دوره انتقالی استفاده می ۴یا  ۳، ۲، ۱عضوی که طبق بندهای  -5

عدم انطباق بیشتر با  هایش ایجاد گردد، بهدر قوانین، مقررات و عملکرد ظرف این مدت تغییری که

  .حاضر منجر نشود ینامهمقررات موافقت

 

 ۶۶ماده 

  کشورهای عضو با کمترین درجه توسعه یافتگی

های کشورهای عضو با کمترین درجه توسعه یافتگی، محدودیت یها و شرایط ویژهنیازمندیبه لحاظ  -1

با دوام،  فن یها به برخورداری از انعطاف برای ایجاد یک مبنای اقتصادی، مالی و اداری و نیاز این کشور

سال پس از اجرای  ۱۰را تا  ۵و  ۴، ۳نامه به جز مواد مقررات این موافقت ملزم نیستندکشورهای مزبور 

د به "های تجاری حقوق مالکیت فکریجنبهشورای "، اعمال کنند. ۶۵ماده  ۱آن، به نحو مقرر در بند   مجر 

  .موقع کشور عضو با کمترین درجه توسعه یافتگی، این مدت را تمدید خواهد کردخواست بجا و بدر

ها و مؤسسات واقع در قلمروی خود به منظور هایی را برای بنگاهیافته عضو، انگیزهکشورهای توسعه -2

پیشبرد و تشویق انتقال فناوری به کشورهای عضو با کمترین درجه توسعه یافتگی ایجاد خواهند کرد 

یتا کشورهای مزبور بتوانند مبنای   .ایجاد کنند را سالمی با دوام و فن 

  ۶۷ماده 

  همکاری فنی

خواست و طبق شرایط و نامه، در صورت دریافته عضو به منظور تسهیل اجرای این موافقتکشورهای توسعه

نفع کشورهای در حال توسعه و  فنی و مالی به هایها توافق خواهد شد، همکارینترتیباتی که در مورد آ

عمل خواهند آورد. این همکاری شامل کمک در تهیه  به را های با کمترین درجه توسعه یافتگی عضوکشور

استفاده حقوق و همین طور جلوگیری از سوء قوانین و مقررات برای حمایت از حقوق مالکیت فکری و اجرای این

این مسائل، از  مرتبط بههای داخلی تر و سازمانتأسیس یا تقویت دفا ها خواهد بود و پیشتیبانی برایاز آن

  .خواهد گرفت بر جمله آموزش افراد را در

 

 ترتیبات نهادی: مقررات پایانی : ۷قسمت 

 ۶۸ماده 

  های تجاری حقوق مالکیت فکریشورای جنبه

یت تعهدات مندرج ویژه بر رعانامه حاضر و بهموافقتبر اجرای "های تجاری حقوق مالکیت فکریجنبهشورای "

های تجاری جنبه به مربوطنظارت خواهد داشت و به اعضا فرصت مشورت درباره مسائل  در آن توسط اعضا

 ویژها را انجام خواهد داد و بهله توسط اعضهای محو  خواهد داد. شورا سایر مسئولیت را حقوق مالکیت فکری
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های حل اختالف کمک خواهد کرد. شورا برای انجام وظایفش رویه یها در زمینه، به آنخواستدر صورت در

تواند با هر منبعی که الزم تشخیص دهد مشورت کرده و از آن اطالعاتی کسب کند. شورا در مشورت با می

تی مقتضی سازمان جهانی مالکیت فکری تالش خواهد کرد که ظرف یک سال پس از نخستین نشست خود، ترتیبا

  .برای همکاری با ارکان این سازمان را فراهم آورد

 

 ۶۹ماده 

  همکاری بین المللی

بر آید، اعضا یشمار م منظور از میان برداشتن تجارت بین المللی کاالهایی که نقض حقوق مالکیت فکری به به

و کرده ها را اعالم د ایجاد و آنرا در تشکیالت خو ارتباطی. بدین منظور نقاط میکنندتوافق با یکدیگر همکاری 

. آماده خواهند بودتجارت کاالهای نقض کننده ]حقوق مالکیت فکری[ با یکدیگر  به اطالعات راجع یبرای مبادله

بی و حاوی ی عالمت تجاری تقل  ادر خصوص تجارت کاالهای دار  کعات میان مقامات گمر اطال تبادلویژه اعضا به

  .را تشویق خواهند کردسرقت حق تکثیر 

 

 ۷۰ماده 

  حمایت از موضاعات موجود

 نامه برای عضو مورد بحثن موافقتنامه حاضر در خصوص اقداماتی که قبل از تاریخ اجرای ایوافقتم -1

 .کندنمی دند تعهدی ایجااانجام گرفته

نامه برای عضو مورد تاریخ اجرای این موافقتنامه حاضر در خصوص کلیه موضوعاتی که در موافقت -2

باشند و یا با معیارهای بحث وجود داشته و در تاریخ مذکور، در قلمروی این موضوع مورد حمایت می

کند. مگر می داهند داشت تعهداتی را ایجانامه انطباق داشته یا بعداً خوحمایتی مقرر در این موافقت

، تعهدات ۴و  ۳ای دیگر مقرر شده باشد. در خصوص این بند و بند ونهگنامه حاضر بهاینکه در موافقت

و تعهدات ( ۱۹۷۱کنوانسیون برن ) ۱۸در مورد کاالهای موجود منحصراً طبق ماده  تکثیرناشی از حق 

ثار صوتی موجود منحصراً طبق ماده  ثار صوتی و اجراکنندگان آ  ۱۸راجع به حقوق تولیدکنندگان آ

نامه حاضر قابل اجرا هستند، تعیین موافقت ۱۴ماده  ۶موجب بند به که ( 1971) کنوانسیون برن

  .خواهند شد

ورد بحث، در زمره اموال نامه برای عضو مر مورد موضوعاتی که در تاریخ اجرای این موافقتد -3

 د.ندارنحمایت وجود  یاند، تعهدی برای اعادهآمدهعمومی در 

ن موضوع مورد حمایت که طبق موضوعات خاص متضم  در خصوص هرگونه اقدامی نسبت به   -4

گذاری مواردی که سرمایه شود یا نسبت بهحاضر نقض محسوب می ینامهقوانین منطبق با موافقت

نامه سازمان جهانی تجارت مهمی صورت گرفته است، و تاریخ آغاز این اقدامات قبل از قبول موافقت

در خصوص وسایل جبران خسارتی که در اختیار دارنده  تواندباشد، آن عضو میتوسط یک عضو می

نامه حاضر برای حق ]مالکیت فکری[ در مورد ادامه اجرای چنین اقداماتی پس از تاریخ اجرای موافقت



 
 

33 
 

کم در چنین مواردی عضو مورد بحث دست هالبت . وجود آوردهایی بهعضو مزبور قرار دارد، محدودیت

 .ای را مقرر خواهد داشتپرداخت غرامت عادالنه

هایی که های اصلی یا کپیرا در خصوص نسخه ۱۴ماده  ۴و بند  ۱۱عضو تعهدی ندارد مقررات ماده  یک -5

  .اجرا کنداند، ش خریداری شدهدر قلمروی نامه حاضر برای آن عضوای موافقتقبل از تاریخ اجر 

در این خصوص که حقوق ناشی  ۲۷ماده  ۱یا شرط مذکور در بند  ۳۱اعضا الزامی نخواهند داشت ماده  -6

 یدر موارد استفاده را برداری استقابل بهره بدون تبعیض، از اختراع ثبت شده از لحاظ رشته فناوری

نامه ن موافقتقبل از تاریخ قطعی شد حق ]مالکیت فکری[ هنگامی که دولتبدون اجازه از دارنده 

  .ای را اجازه داده باشد، اعمال کنندحاضر چنین استفاده

های درخواست ثبت است، به ها مشروط بهاز آن که حمایت ر مورد آن دسته از حقوق مالکیت فکرید -7

هستند اجازه اصالح در تعلیق  ،نامه حاضر برای عضو مورد بحثحمایتی که در تاریخ اجرای موافقت

نامه تقاضا گردد. این اصالحات این موافقت در های اضافی پیش بینی شدهشود تا حمایتمیداده 

  .دربرگیرنده موضوعات جدید نخواهد بود

نامه سازمان جهانی تجارت ترتیبات حمایت از االجرا شدن موافقتر مواردی که یک عضو در تاریخ الزمد -8

محصوالت دارویی و کشاورزی شیمیایی را متناسب با تعهداتش به موجب ماده  ات مربوط بهاختراع

  :فراهم نکرده باشد، این عضو ۲۷

نامه سازمان جهانی تجارت، وسایلی جرا شدن موافقتالا، از تاریخ الزم۶رغم مقررات قسمت علی ف(ال

 داد؛  تشکیل ی ثبتپرونده اختراعاتیهای چنین امهنبتوان برای اظهار  تاخواهد آورد فراهم 

نامه را در مورد این ر در این موافقتمقر   اختراعِ  معیارهای ثبِت  ،نامه حاضردر تاریخ اجرای موافقت ب(

طوری که بتوان گفت معیارهای مزبور در تاریخ تشکیل پرونده در ها اعمال خواهد کرد، بهاظهارنامه

ای که مقدم است، نامه، در تاریخ اظهارگردیدهتقدم مطرح بوده و تقاضا حق قلمروی آن عضو، یا اگر 

  .اندوجود داشته

 یحمایت در قالب ثبت اختراع را از تاریخ اعطای حق اختراع و برای بقیه ،نامه حاضرطبق موافقتج( 

د، برای آن شونامه از تاریخ تشکیل پرونده محاسبه میاین موافقت ۳۳مدت حق اختراع که طبق ماده 

فراهم خواهد  منطبق باشندهای مزبور که با معیارهای حمایت مقرر در شق )ب( بخش از اظهار نامه

 ساخت؛

در قلمروی عضوی   ۸طبق شق )الف( از بند  ثبت اختراع ینامهر موضوع اظها ر مواردی که کاالید -9

سال پس از اخذ مجوز بازاریابی در قلمروی  ۵به این کاال برای مدت ،  ۶رغم مقررات قسمت باشد، علی

تر عضو مزبور یا تا زمانی که حق ثبت این کاال در قلمروی این عضو قبول یا رد شود، هر کدام کوتاه

 ینامهاالجرا شدن موافقتباشد، حق بازاریابی انحصاری اعطا خواهد شد، مشروط بر اینکه بعد از الزم

پرونده تشکیل شده و حق اختراع برای این کاال در  ،واست ثبت اختراعخسازمان جهانی تجارت، برای در

  .شده باشد دریافتالذکر اعطا شده و مجوز بازاریابی در قلمروی عضو اخیر یقلمروی عضو دیگر

 

  ۷۱ماده 

  بررسی و اصالح

مالکیت های تجاری حقوق جنبهشورای ، "۶۵ماده  ۲پس از انقضای دوره انتقالی مذکور در بند  -1

نامه حاضر را بررسی خواهد کرد. شورا با توجه به تجارب حاصله از اجرای این اجرای موافقت "فکری
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نامه، دوسال پس از این تاریخ و پس از آن در فواصلی مشابه، آن را بررسی خواهد کرد. موافقت

 ینامهشورا همچنین با توجه به هرگونه تحوالت جدید که ممکن است تغییر یا اصالح موافقت

  .هایی انجام خواهد داداضر را ایجاب کند، بررسیح

یا  شدهاجرا تر حمایتِ نامه حاضر با سطوح باالصالحاتی که صرفاً به منظور تطبیق موافقتا -2

و  انداتخاذ شدهچند جانبه  هاینامهشده در مورد حقوق مالکیت فکری در سایر موافقتکسب

، ممکن است اندی سازمان جهانی تجارت قرار گرفتهعضاها مورد قبول تمام انامهطبق این موافقت

سازمان جهانی تجارت،  ینامهموافقت ۱۰ماده  ۶تا طبق بند  ن ارجاع داده شوندبه کنفرانس وزیرا

عمل به« های تجارت حقوق مالکیت فکریشورای جنبه»اقدامی بر اساس پیشنهاد همراه با اجماع 

  .آید

 

 ۷۲ماده 

  ایراد قید و شرط

حاضر قائل  ینامهدر خصوص هر یک از مقررات موافقت قیود و شروطی راتوان قت اعضای دیگر نمیبدون مواف

  .شد

 

 ۷۳ماده 

  استثنائات امنیتی

  :ای تفسیر نخواهد شد کهگونهحاضر به ینامهچیز در موافقتهیچ

آن  اساسی با منافع امنیتیمغایر ها افشای آن از نظر آن عضو،ائه اطالعاتی نماید که الف( یک عضو را ملزم به ار 

 ؛ یا استعضو 

 ضرورت دارد، و  نرای حفظ منافع اساسی امنیتی آباز نظر آن عضو ی گردد که اتعضو از اتخاذ اقدام ب( مانع یک

 ؛رتبط استآید مدست میمزبور از آن بهای[ و یا مواردی که مواد ]هسته مواد قابل شکافت به -1

که تبط است ها و موادی مر سایر کاالمورد در  تجارت ساز و برگ جنگی و وات اسلحه، مهم   تجارت با -2

 روند؛ کار میهای نظامی بهطور مستقیم یا غیر مستقیم برای تدارک پایگاهبه

 شود؛ های اضطراری در روابط بین المللی اتخاذ میهنگام جنگ یا دیگر وضعیتبه -3

حفظ صلح و  متحد برایتعهداتش طبق منشور ملل ی شود که به ه اقدامگونج( مانع یک عضو از اتخاذ هر

  .مرتبط استالمللی امنیت بین

 

 های تجاری حقوق مالکیت فکرینامه جنبهضمیمه موافقت

 

  :مکرر و این ضمیمه ۳۱در چارچوب ماده  -1

 

یعنی محصول تحت حق اختراع یا محصولی تولید شده از طریق یک فرآیند اختراعی در »محصوالت دارویی ( الف
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های نامه جنبهاعالمیه موافقت ۱که برای رفع مشکالت بهداشتی عمومی مورد اشاره در بند « بخش دارویی

دیهی است که اجزاء مورد نیاز است. ب  WT/MIN/ ۰۱ /DEC/۲تجاری حقوق مالکیت فکری و بهداشت عمومی

های تشخیص که برای استفاده آن مورد نیاز است نیز باشند و همچنین کیتفعالی که برای تولید آن ضروری می

  .گرددمشمول این تعریف می

و هر عضو  یعنی هر یک از کشورهای عضو با کمترین درجه توسعه یافتگی»واجد شرایط  یب( عضو واردکننده

های تجاری حقوق مالکیت فکری قصد خود را در استفاده از نظام مذکور ای به شورای جنبهدیگری که طی اطالعیه

مکرر و ضمیمه حاضر )نظام( به عنوان یک وارد کننده اعالم نموده باشد. بدیهی است که اعضا  ۳۱در ماده 

حدود، مثالً فقط در خواهند از این نظام به طور کامل یا به طور مممکن است در هر زمانی اطالع دهند که می

ی یا در دیگر اوضاع و احوال همراه با اضطرار شدید یا در موارد استفاده عمومی غیر تجاری حالت اضطرار مل  

کننده استفاده عنوان اعضای وارد ضا از این نظام بهاستفاده نمایند. این نکته قابل توجه است که بعضی از اع

اند که اگر از این نظام استفاده نمایند فقط در وضعیت اضطرار اعالم نمودهنخواهد کرد و بعضی از اعضای دیگر 

 ی یا دیگر اوضاع و احوال همراه با اضطرار خواهد بود؛ شدید مل  

ها به عضو وارد ج( عضو صادر کننده یعنی عضوی که از این نظام برای تولید محصوالت دارویی و صدور آن

  .دنمایکننده واجد شرایط استفاده می

 

  :اند عبارتند ازمکرر مورد اشاره قرار گرفته ۳۱ماده  ۱شرایطی که در بند  -۲

های تجاری حقوق مالکیت فکری ارسال شورای جنبه ای بهاطالعیه ،واجد شرایط یالف( عضو )اعضای( واردکننده

  :نماید که

 

 کند؛ اسامی و میزان مورد انتظار محصول )محصوالت( مورد نیاز را معین ( ۱

واجد شرایط مورد بحث، غیر از کشور عضو با کمترین درجه توسعه یافتگی،  یتأیید نماید که عضو وارد کننده( 2

های مذکور در پیوست این ضمیمه اثبات نموده است که فاقد ظرفیت تولید کافی یا فاقد هر از طریق یکی از راه

 )محصوالت( مورد نظر است؛ وگونه ظرفیت تولید در بخش دارویی برای تولید محصول 

أیید نماید که در حالی که یک محصول دارویی در قلمروی آن ]عضو[ از طریق حق اختراع مورد حمایت ( ت۳

نامه حاضر و ضمیمه آن مجوز اجباری اعطا نموده و یا قصد اعطای مکرر موافقت ۳۱و  ۳۱باشد، طبق مواد می

 آن را دارد؛ 

  :گردد، شرایط ذیل را خواهد داشتکننده طبق این نظام صادر میعضو صادرب( مجوز اجباری که توسط 

تواند طبق مجوز واجد شرایط را مرتفع نماید می یکنندهضروری که نیاز عضو )اعضای( وارد فقط میزان  -1

فکری  های تجاری حقوق مالکیتتولید شود و کل این تولید به عضوی )اعضائی( که نیاز خود را به شورای جنبه

  .اطالع داده است صادر خواهد شد
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های معین به ها و عالمتگذاریشوند باید به وسیله برچسبمحصوالتی که بر اساس مجوز تولید می  -2

کنندگان باید چنین محصوالتی را از طریق اند. عرضهکه از این طریق تولید شده کنندروشنی مشخص 

شرطی که محصوالت متمایز سازند، به خودِ  به دهی مخصوصلیا رنگ آمیزی و شک / های خاص وبندیبسته

 چنین تمایزاتی عملی بوده و تأثیر قابل توجهی روی قیمت نداشته باشد؛ و 

 ید:عرضه نما رسانیروی یک شبکه اطالع بر مجوز باید اطالعات ذیل را یقبل از شروع ارسال، دارنده -3

  .شق حاضر اشاره شده است ۱میزان عرضه شده به هر مقصد آن چنان که در بند   -

 .شق حاضر اشاره شده است ۲محصول )محصوالت( آن چنان که در بند  متمایزهای ویژگی  -

های تجاری حقوق مالکیت عضو صادر کننده باید اعطای مجوز از جمله شرایط همراه آن را به شورای جنبه  (ج

اطالعات اعطایی شامل نام و نشانی دارنده مجوز، محصول )محصوالتی( که مجوز برای  فکری اطالع دهد.

آن اعطا گردیده است، میزان یا کمیتی که مجوز برای آن اعطا شده است، کشور )کشورهایی( که محصول 

 چنین نشانی شبکهها عرضه گردد و مدت مجوز خواهد بود. این اطالعیه هم)محصوالت( قرار است به آن

برای تضمین این امر   .فوق را نیز اعالم خواهد نمود« ب»اطالع رسانی مذکور در ذیل قسمت سوم از شق 

که محصوالت وارداتی تحت این نظام در جهت اهداف واقعی واردات یعنی بهداشت عمومی استفاده 

خود و مخاطره های اداری شوند، اعضای وارد کننده واجد شرایط در حد توان خود، متناسب با ظرفیتمی

انحراف تجاری، اقدامات معقولی را برای جلوگیری از صادرات مجدد محصوالتی که عمالً طبق این نظام به 

ها وارد شده است اتخاذ خواهند نمود. در صورتی که عضو وارد کننده واجد شرایط از کشورهای قلمروی آن

د و در اجرای این مقررات با مشکل مواجه در حال توسعه یا کشورهای با کمترین درجه توسعه یافتگی باش

همکاری مالی درخواست عضو مذکور و با شرایط مورد توافق متقابل، به گردد، اعضای توسعه یافته بنا به

  .و فنی با عضو مذکور به منظور تسهیل اجرای این مقررات خواهند پرداخت

 

نامه حاضر الزامی گردیده است، ها قبالً در موافقتآناعضا، با استفاده از ابزارهایی که در دسترس بودن   -۴

در دسترس بودن ابزارهای حقوقی مؤثر جهت جلوگیری از ورود محصوالتی که تحت این نظام تولید شده 

اند. و فروش ]این محصوالت[ در قلمرو خود را ها منحرف شدهو بر خالف مقررات این نظام به بازارهای آن

گر عضوی این اقدامات را برای هدف مذکور ناکافی تلقی نماید، موضوع در شورای تضمین خواهند نمود. ا

  .درخواست آن عضو مورد بررسی قرار خواهد گرفتهای تجاری حقوق مالکیت فکری بنا بهجنبه

 

ت خرید و تسهیل تولید داخلی محصوالت ر های مقیاس با هدف تقویت قدمنظور استفاده از صرفه به  -5

ماده  ۳نسبت به اعضای مذکور بند  ای کهمنطقههای اعطای حق اختراعات گردد که نظامأیید میدارویی، ت

یافته متعهد منظور، کشورهای عضو توسعهدین باشد باید توسعه و ارتقا یابد. بقابل اجرا مکرر  ۳

 ۶۷ق ماده را مطاب های مربوط بین دولتیدیگر سازمانهمکاری فنی، از جمله همراه با  کهگردند می

 .نامه حاضر فراهم نمایدموافقت

 

سازی در بخش دارویی به منظور فائق آمدن بر اعضا تمایل خویش را در ارتقای فناوری و ظرفیت  -6



 
 

37 
 

ها مواجه های تولید در بخش دارویی با آنمشکالتی که اعضاء به واسطه عدم کفایت یا فقدان ظرفیت

 واجد شرایط به استفاده از این نظام به یکنندهد. به این جهت، کشورهای عضو واردنمایهستند ابراز می

گردند که به انتقال فناوری و گردند. اعضا متعهد میپیشبرد این هدف کمک کند تشویق می نحوی که به

بند حاضر،  موافقتنامه 66ماده  ۲ظرفیت سازی در بخش دارویی در امور مورد تعهدشان به موجب بند 

های های تجاری حقوق مالکیت فکری و بهداشت عمومی و هر امر مربوط دیگر شورای جنبهاعالمیه جنبه ۷

 .تجاری حقوق مالکیت فکری توجه خاص مبذول نمایند

 

های تجاری حقوق مالکیت فکری هر ساله اجرای این نظام را برای تضمین اعمال مؤثر آن شورای جنبه -7

 د.شورای عمومی گزارش خواهد نمولیانه بهبررسی کرده و آن را سا

 

 

 های تجاری حقوق مالکیت فکریپیوست ضمیمه نامه جنبه

  های تولید در بخش داروییارزیابی ظرفیت

عدم کفایت یا فقدان ظرفیت تولید در بخش دارویی برای کشورهای عضو با کمترین درجه توسعه یافتگی 

  .مفروض است

ظرفیت تولید محصول )محصوالت( مورد بحث برای دیگر کشورهای عضو وارد کننده واجد عدم کفایت یا فقدان 

  :تواند احراز گرددیکی از طرق ذیل میشرایط به

  .باشد که در بخش دارویی فاقد هرگونه ظرفیت تولید است اثبات کردهعضو مورد بحث  -1

رسی دریافته باشد که، به مقداری ظرفیت تولید در این بخش داشته ولی پس از بر  هعضو مربوط -2

منظور  استثنای ظرفیت مورد تملک یا تحت کنترل دارنده حق اختراع، در حال حاضر ظرفیت موجود به

حد  . هر زمان که ثابت گردد این ظرفیت برای رفع نیازهای عضو مذکور بهنیسترفع احتیاجات آن کافی 

 .دکفایت رسیده است، این نظام دیگر به اجرا در نخواهد آم

 


