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۲۳١٠٤و ۲۲مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 
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چكيده

. هاي حقـوق مالكيـت فكـري اسـت        ترين حوزه هاي صنعتي يكي از گسترده    حقوق مالكيت 

. بحث حق اختراع و مسئله حمايت از مخترعان استهاي صنعتي كيتيكي از اقسام حقوق مال   

اند كه از مخترعان حمايت متناسب و ها بويژه كشورهاي توسعه يافته همواره تالش كرده      دولت

كافي چه در عرصه داخلي و چه در عرصه بين المللي به عمل آورده و از طريق اعطاء حقـوق           

. ورقه اختراع از تالش فكـري وي حمايـت كننـد           انحصاري در مدت زمان مشخص به دارنده      

محـدوديت و نظـارت دولـت بـر مخترعـان صـدور مجوزهـاي        هاي اعمال ولي يكي از روش  

اهداف مختلفي از جمله كنترل بازار و رقابت، جلوگيري از سوءاسـتفاده   باشد كه با    اجباري مي 

منيت يا سـالمت عمـومي    دارنده ورقه اختراع از حقوق انحصاري، موارد اضطراري مربوط به ا          

.صورت مي پذيرد... و

اين مقاله به بررسي ماهيت و قوانين مجوزهاي اجباري در ايـران و همچنـين مطالعـه ايـن                   

.پردازدالمللي و نيز حقوق تطبيقي ميمجوزها در معاهدات بين

يت فكري، مخترع، مجوز اجباري، قرارداد ليسانس، كنوانسيون پاريس،       كمال :واژگان كليدي 

.هاي تجاري ايرانهاي صنعتي، عالئم و نامموافقت نامه تريپس، قانون ثبت اختراعات، طرح

.ايه يك دادگستري و كارشناس ارشد حقوق مالكيت فكريوكيل پ*
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درآمد

يكي از مهمترين استثنائات وارد بر حقوق دارنده مالكيت فكري، بحث مجوزهـاي اجبـاري    

مجوزهاي اجباري مجوزهايي هستند كه توسط دولت و بـه منظـور بهـره بـرداري از                 . باشدمي

هاي فكري از جمله حق مؤلف، اختراعات و ساير اقسام آن بـه افـراد             ز مالكيت طيف وسيعي ا  

هـا و  به منظور توجيه صدور مجوزهاي اجباري حق اختراع بحث. گرددواجد شرايط اعطاء مي   

از جملـه داليـل ذكـر شـده اينـست كـه مجوزهـاي اجبـاري                . داليل متعددي بيان شده اسـت     

ي بكـار  ي متقلبانه از اختراعـات ثبـت شـده   استفادهآشكارترين جبران خسارت نسبت به سوء     «

همچنين برخي  . ١»...مانع كشورهاي در حال توسعه به شمار مي آيد        ... اي است كه    گرفته نشده 

ها در مداخله در بازار و محدود كردن حق اختـراع      ابزار اصلي دولت  «اين مجوزها را به عنوان      

.شناخته اند» ٢در جهت اصالح مسائل بازار

هـاي داخلـي خـود قواعـد مربـوط بـه            طور كلي كشورها با توجه به نيازها و ضـرورت          به

به عنوان مثـال كـشورهاي توسـعه يافتـه نظيـر آمريكـا و              . كنندمجوزهاي اجباري را تنظيم مي    

كنـد از  هاي نويني كه در آن فعاليت مـي    كشورهاي اروپايي به استفاده از اين مجوزها در حوزه        

بيـشتر تمايـل دارنـد در صـورتي كـه           ... نولـوژي، اختراعـات وابـسته و        قبيل اختراعات بيوتك  

كشورهاي درحال توسعه نفع خود را در استفاده از مجوزهـاي اجبـاري بـه منظـور دسترسـي                   

هـاي گونـاگون    هايي چون ايدز و واكـسن     تر به داروهاي حياتي براي بيماري     تر و ارزان  راحت

يك، زامبيـا، و زيمبـابوه مجوزهـاي اجبـاري را بـراي         هاي موزامب ربه عنوان مثال كشو   . بينندمي

كرده و به توليد كننـدگان دارو در هنـد و آفريقـا اجـازه               رصاد ۲۰۰۴داروهاي حياتي در سال     

بنابراين به علت تعارض ٣.توليد داروي ايدز را بدون خريدن حق اختراع مربوط به آنها داده اند

روها با منافع كشورهاي در حال توسـعه بـه ويـژه         هاي توليد كنندگان اين قبيل دا     منافع شركت 

۷۴ص . حمايت از مالكيت فكري در سازمان جهاني تجارت و حقوق ايران: امير ساعد وكيل. ۱
2 . Frequently asked questions about compulsory licenses. Available on site  www. cptech.
org/ip
3 . Compulsory licenses- examples in patent law, Available on site
www.experiencefestival.com/a/compulsory license
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برند مسئله مجوزهـاي    رنج مي ... كشورهايي كه از كمبود داروهاي حياتي مانند ايدز، ماالريا و           

.ترين مسائل در حوزه مالكيت فكري بوده استاجباري همواره يكي از پر مناقشه

نيز الحاق به سازمان جهـاني  در كشور ما با توجه به عضويت ايران در كنوانسيون پاريس و         

هـاي  ثبت اختراعات، طـرح «و به دنبال آن، تصويب قانون جديد ۱۳۸۰مالكيت فكري در سال   

مجلس شوراي اسالمي قواعد مربـوط بـه   ۳/۱۱/۸۶در تاريخ » هاي تجاريصنعتي، عالئم و نام 

مربـوط  بايد توجه داشت كه هماهنگ سازي مقررات       . مجوزهاي اجباري پيش بيني شده است     

هاي اصلي هاي فكري با استانداردهاي بين المللي و معاهدات يكي از گامبه حمايت از مالكيت

.در جهت عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني نيز مي باشد

عالوه بر قوانين داخلي كشورها معاهدات نيز صدور مجوزهاي اجباري را تحـت شـرايطي              

نامه سازمان تجارت جهـاني     اي براي موافقت  كه ضميمه  نامه تريپس موافقت. اندپيش بيني كرده  

هـاي  مكرر به بحث مجوزهـاي اجبـاري پرداختـه و شـرايط و زمينـه     ۳۱و   ۳۱است طي مواد    

كنوانـسيون  . ها را نيز بيان كرده است   هاي وارد بر آن   صدور اين گونه مجوزها و نيز محدوديت      

شرايط مربوط به صـدور مجوزهـا را   ۵پاريس در مورد حمايت از مالكيت صنعتي نيز در ماده        

.بر شمرده است

سپس . پردازيمدر اين مقاله ابتدا به مفاهيم اوليه و مباني در خصوص مجوزهاي اجباري مي         

جايگاه مقررات مربوط به مجوزهاي اجباري را با هدف مقايسه دو قانون ايران يعني قانون ثبت 

هاي صنعتي د ثبت عالئم و اختراعات، طرحو نيز قانون جدي  ۱۳۱۰عالئم و اختراعات مصوب     

سـپس مجوزهـاي اجبـاري را در    . دهـيم مورد بررسي قرار مـي   ۱۳۸۶و عالئم تجاري مصوب     

معاهدات بين المللي و حقوق بين الملل بررسي كرده و در بخش آخر به مطالعه تطبيقـي ايـن                 

.مجوزها در سه كشور انگلستان، فرانسه و چين خواهيم پرداخت
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فاهيمم-۱

تعريف ليسانس-۱-۱

اعطاء ورقه اختراع، مخترع را از حقوق ويژه اي شامل اقسام متعدد بهره برداري انحـصاري          

منـد  از ورقه اختراع از قبيل ساخت، اسـتفاده، واردات، فـروش و عرضـه بـراي فـروش بهـره                    

امات اشـخاص  موافقتنامه تريپس حقوق انحصاري مخترع و جلوگيري از اقد        ۲۸ماده  . سازدمي

قانون ثبت عالئم و اختراعات مـصوب  . ثالث در جهت تجاوز به اين حقوق را بر شمرده است    

مختـرع يـا   ... «: حقوق انحصاري مخترع را بيان كرده و مقرر نموده  ۳۳ايران نيز در ماده      ۱۳۱۰

د را قائم مقام قانوني او حقوق انحصاري ساخت يا فروش يا اعمال و يا استفاده از اختراع خـو  

از اختـراع اسـتفاده   مخترعان يا خود مستقيماً از حق سـاخت و بهـره بـرداري       » .خواهد داشت 

در ازاء  ) مجـوز (كنند و يا اجازه استفاده از اين حقوق را طـي قـراردادي بـه نـام ليـسانس                    مي

هـاي  دارنده ورقـه اختـراع كـه غالبـاً بنگـاه          . نماينددريافت مبلغي به شخص ديگري اعطاء مي      

باشند، به منظور تجاري كردن اختـراع خـود،     و با سرمايه اندك يا مخترعين مستقل مي        كوچك

.برداري از آن را به بنگاه هاي بزرگ و صاحب سرمايه واگذار مي نماينداجازه بهره

قرارداد ليسانس به عنوان يكي از راه هاي انتقـال فنـاوري از كـشورهاي توسـعه يافتـه بـه                     

: تـوان گفـت  در تعريف ليسانس ورقه اختراع مي. اخته شده استكشورهاي در حال توسعه شن   

قراردادي است كه از طريق آن حق استفاده از اختراع ثبت شده از طرف دارنده آن به ديگـري     "

گـردد  حقوقي كه در طي ايـن قـرارداد اعطـاء مـي           . شوددر ازاء پرداخت مبلغ معيني اعطاء مي      

توزيع، فروش و ساير حقوقي باشد كه در اين قرارداد          تواند شامل حق ساخت، وارد كردن،       مي

در قانون ثبت عالئم و اختراعات از قرارداد ليسانس ". ممكن است به ليسانس گيرنده اعطا شود

... توانـد ميدارنده ورقه اختراع    «۳۹مطابق ماده   . با عنوان اجازه حق استفاده ياد گرديده است       

كالً يا جزئاً به هر طريقي كه بخواهد به ديگـري منتقـل       حق استفاده از موضوع اختراع خود را      

».نمايد

اقسام قرارداد ليسانس) ۱-۲
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:شودقرارداد ليسانس يا مجوز بهره برداري به دو قسم اصلي تقسيم مي

مجوزهايي هستند كه دارنده به اختيار و به اراده خود درباره طرف : ١مجوزهاي اختياري -۱

ايـن مجوزهـا   . گيردو شروط و تعهدات قراردادي تصميم مي) رويالتي(قرارداد مبلغ حق امتياز   

مجـوز  -۳و ٣مجوز غير انحـصاري   -٢۲مجوز انحصاري  -۱: گيردسه قسم مجوز را در بر مي      

٤انفرادي

. مجوزهاي اجبـاري در مقابـل مجوزهـاي اختيـاري قـرار دارنـد              :٥مجوزهاي اجباري  -۲

ياري كه مجوز گيرنده حق بهره برداري از اختـراع را      هاي اخت برخالف حق استفاده در ليسانس    

تحت اختيار و شروط اعطاء شده توسط دارنده اختراع دارا است در ليـسانس اجبـاري اجـازه                

بوسيله يك مقام دولتي و رسمي و     استفاده از اختراع را فقط تحت اختيار و شروط تعيين شده            

ت ديگر در صورت ايجاد اوضاع و احوالي كه  به عبار  .٦برخالف اراده دارنده ورقه اختراع دارد     

نس اجبـاري توسـط دولـت و بـدون دخالـت و      صدور ليسانس اجباري را ايجاد نمايـد، ليـسا      

اين محـدوديت وارد بـر      . گرددرضايت مالك ورقه اختراع به افراد ثالث واجد شرايط اعطا مي          

آشـكار ماننـد دفـاع يـا      حق دارنده حق اختراع غالباً زماني صورت مي پذيرد كه يك نياز ملي            

به طور كلي در كشورهايي كه صدور ليسانس اجباري را در ٧.حفظ سالمت عمومي ايجاد شود  

.گـردد ها در صورت تحقق دو وضـعيت صـادر مـي     اند اين ليسانس  بيني كرده قوانين خود پيش  

و اجازه بهـره  كند برداري نميزماني كه دارنده ورقه اختراع از آن در مدت زمان معيني بهره    -۱

ايـن مـدت زمـان بـستگي بـه قـوانين داخلـي            . دهدبرداري از آن را نيز به اشخاص ثالث نمي        

زماني كه منافع عمومي يك كشور از قبيل سالمت دفاع و توسـعه اقتـصادي           -۲. كشورها دارد 

1 . Voluntary license
2 . Exclusive license
3 . None-exclusive license
4 . Sole license
5 . Compulsory license
6 . Wipo handbook, chapter 2, page 34
7 . Intellectual property, Cornish and Llewelyn, page 289
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زمينـه صـدور مجوزهـاي      . و مسئله اضطرار ملي بوجـود آيـد        ١آن در معرض خطر قرار بگيرد     

انـد مـسئله   يژه در اغلب كشورهايي كه قانون داخلـي در ايـن بـاره تـصويب نمـوده      اجباري بو 

اين مـسئله زمـاني پـيش      . دستيابي عمومي به داروهاي حياتي و اساسي مورد نياز جامعه است          

آيد كه داروهاي مورد نياز جامعه به ميزان كافي در دسترس نيست يا به طور غير معمولي با          مي

اندازد و لزوم كه اين امر سالمت عمومي جامعه را به خطر مي٢گردده ميقيمتي بسيار باال عرض

.كندصدور مجوز اجباري را ايجاد مي

مجوزهاي اجباري حق اختراع در حقوق ايران-۲

۱۳۱۰قانون ثبت عالئم و اختراعات -۲-۱

هـاي  حثبت اختراعات، طر" ايران كه با تصويب و الزم االجراء شدن قانون      ۱۳۱۰در قانون   

ملغي شده است، از مجوزهاي اجباري سخني به ميان نيامده و در هيچ " صنعتي و عالئم تجاري

.يك از مواد اين قانون صدور مجوزهاي اجباري پيش بيني نشده است

قانون ثبت عاليم و اختراعات ايران مواردي را بـر شـمرده كـه بـر طبـق آن در          ۳۷اما ماده   

تواند از دادگاه درخواست صـدور حكـم بطـالن    ذينفعي ميصورت تحقق موارد ذكر شده، هر      

در موارد ذيل هر ذينفعـي مـي توانـد بـه محكمـه             «: مقرر كرده  ۳۷ماده  . ورقه اختراع را بنمايد   

ــد     ــراع را بنماي ــه اخت ــالن ورق ــم بط ــرده و تقاضــاي صــدور حك ــران رجــوع ك ــدايي ته .ابت

صدور ورقه اختراع گذشته و اختراع بـه موقـع اسـتفاده           وقتي كه پنج سال از تاريخ        -۴.....-۱

ها را مكلف نموده تـا در صـورتي كـه هـر ذينفعـي      اين ماده دادگاه» .عملي گذاشته نشده باشد  

سال از تاريخ صدور آن استفاده عملـي        اثبات نمايد كه مخترع از اختراع خود ظرف مدت پنج         

ه است، حكم بطالن ورقه اختـراع را صـادر   نكرده يعني آن را به مرحله توليد و ساخت نرساند   

بيني شده در قوانين كـشورهايي كـه    ماده فوق يكي از شرايط صدور مجوز اجباري پيش        . نمايد

1 . Ibid, page 35
2 . Available on site cptech. Org/ip/health "frequently ask questions about compulsory
licenses Article"
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اند را بيان كرده ولي حكم عدم استفاده از اختراع را، نـه  بيني كردهصدور مجوز اجباري را پيش 

كم بسيار سنگين، غيرمنصفانه و قابـل  مجوز اجباري بلكه بطالن ورقه اختراع مقرر نموده كه ح     

در صورتي كه زماني كه مجوز اجباري صادر گردد مبلغي بـه مختـرع پرداخـت              . انتقادي است 

گيرد بلكه حق او نسبت به شود ولي با ابطال ورقه اختراع نه تنها به مخترع چيزي تعلق نمي  مي

همچنين . شودواني به او وارد ميرود و در نتيجه ضرر و زيان فرااختراع خود به كلي از بين مي

كنوانـسيون پـاريس   ۳مطابق بنـد  . كنوانسيون پاريس است۵ماده   ۴و   ۳اين ماده برخالف بند     

منظور جلـوگيري   فقط زماني امكان ابطان ورقه اختراع وجود دارد كه صدور مجوز اجباري به              

ت كـه حـداقل دو سـال از     از سوءاستفاده دارنده آن كافي نباشد و اين امر نيز زماني ممكن اس            

اين ماده براي صـدور  ۴عالوه بر اين طبق بند     . تاريخ صدور اولين مجوز اجباري گذشته باشد      

سال از تاريخ ۳مجوز اجباري به علت عدم كفايت يا فقدان بهره برداري از جانب مخترع بايد           

بنابراين از آنجايي .سال از تاريخ تسليم اظهارنامه اختراع گذشته باشد        ۴ورقه اختراع و     رصدو

باشد عضو كنوانسيون پاريس شده و نسبت به مقررات آن متعهد مي       ۱۹۵۹كه كشور ما از سال      

۴وارد است اينست كه بند ۳۷همچنين انتقاد ديگري كه به ماده . بايد اين تعارض را حل نمايد

اريخ صدور ورقه آن حكم بطالن را به طور مطلق ذكر نموده و مقرر كرده كه اگر پنج سال از ت         

ايـن بنـد   . اختراع گذشته و مخترع از آن استفاده عملي نكرده باشـد ورقـه باطـل خواهـد شـد      

مواردي را كه خارج از اختيار و توان مخترع است و به صورت فورس ماژور مانع بهره برداري 

يـا  به عنوان مثال كشور ممكن اسـت در تحـريم   . او از اختراع مي شود را در نظر نگرفته است   

برداري از اختراع الزم است بـه كـشور وارد نـشود و در            جنگ باشد و تجهيزاتي كه براي بهره      

.نتيجه اين عادالنه نيست كه عذر موجه مخترع در اين قبيل اوضاع و احوال قابل قبول نباشد
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قانون جديد ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي، عالئم و نام هاي تجاري -۲-۲

" هـاي تجـاري   هاي صنعتي، عالئم و نام    ثبت اختراعات، طرح  " در رابطه با    در قانون جديد    

. بينـي نـشده بـود   پـيش ۱۳۱۰خورد كه در قـانون مـصوب   موارد و نكات بسياري به چشم مي     

بنابراين با توجه به اينكه كشور ما عضو سازمان جهاني مالكيـت فكـري و كنوانـسيون پـاريس       

ي زيادي را كه در قوانين فعلي حمايت از مالكيت فكري در تواند خالهاباشد، اين قانون ميمي

بـه صـاحبان فكـر در       تري را نسبت    ايران وجود دارد برطرف سازد و حمايت بيشتر و گسترده         

عرصه صنعت به عمل آورده و در نتيجه مـا را بـه اسـتانداردهاي جهـاني حمايـت از حقـوق                     

دودي خـالء ناشـي از فقـدان مقـررات      در قانون مذكور تا حـ     . تر نمايد مالكيت صنعتي نزديك  

خـورد كـه بـه نظـر     مجوز اجباري رفع شده اما در برخي مواد ابهاماتي به چشم مـي          مربوط به   

و )WIPO(رسد ناشي از ترجمه غير دقيق از قانون نمونه سـازمان جهـاني مالكيـت فكـري          مي

يـك و هماهنـگ بـا       كلي اين قـانون نزد    باشد ولي به طور   عدم تطبيق با نظام حقوقي كشور مي      

.قوانين ساير كشورها و معاهدات بين المللي تنظيم شده است

طبـق ايـن   . مجوز اجباري و شرايط آن پرداخته استرقانون مذكور به مسئله صدو     ۱۷ماده  

گردد كه شرايط صدور هر يك از آنها را ماده در دو مورد مجوز اجباري توسط دولت صادر مي

:اهيم دادجداگانه مورد بررسي قرار خو

صدور مجوز اجباري در موارد مرتبط با منافع عمومي و رقابت آزاد-الف

برداري در مورد اختراع تكميلي و زماني كه بهره برداري از اختراع موكـول           پروانه بهره -ب

.باشدبه بهره برداري از اختراع قبلي مي

بت آزادصدور مجوز اجباري در موارد مرتبط با منافع عمومي و رقا-۲-۲-۱

تواند موجب صدور مجوز اجباري گـردد       يكي از شرايطي كه مي     ۱۲مطابق با بند الف ماده      

هـاي  زماني است كه منافع عمومي از جمله امنيت ملي، تغذيه، بهداشت يا توسعه ساير بخـش               

برداري از اختراع توسط مالك يا شخص مجـاز از طـرف او          اقتصاد كشور ايجاب نمايد يا بهره     

مقام صالح براي اظهارنظر در اين باره وزير يا باالترين مقام دسـتگاه          . رقابت آزاد باشد  مغاير با   
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ايرادي كه به قسمت دوم اين بند يعني مغايرت با رقابت آزاد وارد است اينست               . مربوطه است 

باشند و قوانين كه در ايران حقوق رقابت به معنايي كه در كشورهاي داراي نظام رقابت آزاد مي

اند مانند كشور انگلستان وجود نـدارد و تنهـا   اين خصوص تدوين نموده   ررات جامعي در    و مق 

بنابراين به دليل فقدان قوانين مربوط بـه  ١.توان يافتبرخي موضوعات پراكنده را در قوانين مي    

حقوق رقابت مفهوم رقابت و رقابت آزاد روشن نبوده و مالكي براي تعيـين اعمـال مغـاير بـا              

باشد بنابراين تشخيص اينكه چه اعمالي با رقابت آزاددر تضاد مي         . در دست نيست   رقابت آزاد 

.مشكل خواهد بود

برداري ور مجوز بهرهدشرايط ص-

۱۷براي صدور مجوز اجباري بدون رضـايت دارنـده حـق اختـراع مطـابق بنـدهاي مـاده                    

:پردازيمذكر شده است كه به ترتيب به بررسي آنها مييشرايط

اول اينست كه منافع عمومي از قبيل امنيت ملي تغذيه بهداشت يـا توسـعه سـاير             شرط   -۱

.بخش هاي حياتي ايجاب نمايد يا بهره برداري مغاير با رقابت آزاد شناخته شود

.مقام صالح تشخيص دهد كه بهره برداري از اختراع مشكل را رفع خواهد كرد-۲

.ي باشد كه در مجوز ذكر شده استبرداري از اختراع بايد محدود به هدفبهره-۳

.مبلغ متناسب با ارزش اقتصادي مجوز به مالك حق اختراع پرداخت گردد-۴

بهره برداري از اختراع بايد عمدتاً براي عرضه و تأمين بازار داخلي كشور و نه صادرات   -۵

.صورت گيرد

ر مجـوز اجبـاري را    مطابق بند الف پس از اظهارنظر مقام صالح در رابطه با دليلي كه صدو             

يـك  ،ايجاب نمايد موضوع در كميسيوني مركب از رئيس سازمان ثبت اسناد و امـالك كـشور          

نماينـده  ،معـاون دادسـتان كـل كـشور      ،نفر قاضي ديوانعالي كشور با معرفي رئيس قوه قضاييه        

در صورت تصويب موضوع مجوز . شودرئيس جمهور و وزير يا باالترين مقام ذيربط مطرح مي

۱۵۹ص. حقوق رقابت تجارتي و نقش آن درسياستگذاري و تنظيم بازارمقدمه اي بر: حشمت اله سماواتي. ۱
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متقاضـي مجـوز بهـره      . گـردد باري اختراع به يك سازمان دولتي يا شخص ثالث اعطاء مـي           اج

سندي به كميسيون ارائه نمايد كه بر طبق آن ثابت شـود كـه وي از مالـك      برداري بايد دليل و   

اختراع درخواست تحصيل مجوز كرده ولي در مدت زمان و با شرايط معقول موفق به دريافت            

العاده اين سند در موارد فوري كه ناشي از مصالح ملي يا ساير شرايط فوق  ارائه  . آن نشده است  

است الزم نيست ولي در هر حال در چنين مواردي مالك اختراع بايد در اولين فرصت تصميم         

در صورتي كه مالك اختراع ياهر شخص ذينفـع ديگـري در ايـن      . )بند ه (كميسيون مطلع شود    

كميسيون مذكور پس از رسيدگي به اظهارات آنها اتخاذ توضيح يا نظري داشته باشندخصوص 

همچنين كميسيون پس از اتخاذ تصميم در خصوص صدور ). ذيل بند ب(تصميم خواهد نمود    

تواند بنا به درخواست مالك اختراع يا مجوز گيرنـده بـا رسـيدگي بـه اظهـارات                  مجوز نيز مي  

).بند ج(فاد تصميم را تغيير دهد طرفين يا يكي از آنها و با توجه به اوضاع و احوال م

. اي در اين طرح آورده شده اسـت       ها مقرره ويژه  در خصوص اختراعات فناوري نيمه هادي     

نخـست  : ها مقرر شـده اسـت  در بند ز دو نكته در مورد صدور مجوز اجباري براي نيمه هادي     

ا رقابـت آزاد در  اينكه استفاده مالك اختراع از اختراع غير رقابتي تشخيص داده شـود يعنـي بـ           

مشخص گردد كه صدور مجوز اجبـاري راه حـل ايـن    تعارض باشد و پس از بررسي موضوع        

مشكل خواهد بود و دوم اينكه بهره برداري از آن فقط بايد به منظـور اسـتفاده غيـر تجـاري و       

ه اي مـبهم از مـواد قـانون نمونـ         ها ترجمه البته اين بند درباره فناوري نيمه هادي      . عمومي باشد 

)WIPO (ترهمانطور كه پيش. است و بدين جهت به خوبي نتوانسته منظور اصلي را بيان نمايد

گفته شد با توجه به فقدان قانون رقابت در حقوق ايران مـسئله رقابـت و اعمـال غيـر رقـابتي          

.نامشخص بوده و از اين نظر اين ايراد نيز به اين بند وارد است

اجباري مانع انعقاد قرارداد بهره بـرداري توسـط مالـك           همچنين مطابق بند د صدور مجوز       

برداري مستمر اشخاص ثالث از حقوقي كه وي به نحو اختراع با اشخاص ديگر و همچنين بهره

.گرددقانوني به آنها اعطاء نموده نمي
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انتقـال مجـوز    . انتقال مجوز بهره برداري اجباري در انتهاي بند ج پـيش بينـي شـده اسـت                

. در صورتي مجاز است كه اوالً اين مجـوز بـه شـخص ثالـث اعطـاء شـده باشـد        اجباري تنها   

بنابراين در صورتي كه مجوز از طرف كميسيون به سازمان دولتي داده شده باشد، مطابق مفهوم     

دوم اينكه مجوز اعطاء شده به شخص ثالث فقط به          . مخالف اين بند انتقال آن مجاز نمي باشد       

در آن بهـره بـرداري   به همراه شركت يـا تجـارتي كـه اختـراع     همراه شركت يا تجارت وي يا  

.باشدگردد قابل انتقال ميمي

در دادگاه عمومي تهران قابل اعتراض خواهـد         ۱۷كليه تصميمات كميسيون مذكور در ماده       

).بند ط(بود 

در برداري دارنده از ورقه اختراع خود كـه  الزم به ذكر است كه موضوع عدم استفاده و بهره   

بيني شده و ضـمانت اجـراي عـدم اسـتفاده           قانون ثبت عالئم و اختراعات پيش      ۳۷ماده   ۴بند  

دارنده ورقه اختراع را تقاضاي بطالن ورقه اختراع مقرر نموده است، در قانون جديد مسكوت                

ه با توجه به ايراداتي كه بر بند مذكور وارد است و در مطالب پيشين عنوان شد، بـ          . مانده است 

ود، در قانون جديد كه عدم اسـتفاده از ورقـه اختـراع از مـوارد امكـان ابطـال آن حـذف                  جا ب 

گرديده، ضمانت اجراي عدم استفاده در مدت معين را همانند سـاير كـشورها و هماهنـگ بـا                   

-كنوانسيون پاريس جزء موارد تقاضاي صدور مجوز اجباري توسط اشخاص ثالث قرارداده مي

.شد

برداري در مورد اختراعات تكميلي پروانه بهره -۲-۲-۲

برداري صـادر گـردد     يكي ديگر از مواردي كه ممكن است بدون موافقت مالك پروانه بهره           

داري از يك اختراع ديگري بدون استفاده از يك اختراع مقدم ثبت شـده       برزماني است كه بهره   

ا با استفاده از اختـراع  شود كه فردي اختراعي ر  اين وضعيت زماني ايجاد مي    . امكان پذير نباشد  

اختراعي كه با استفاده از اختراع ثبت شده       . ثبت شده قبلي بوجود آورد و آن را به ثبت برساند          

هاي فني و ابتكاري باشد اختـراع تكميلـي يـا    پيشين بوجود آيد و نسبت به آن داراي پيشرفت        
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ايت شرايطي، اداره ثبت در اين حالت به درخواست مالك اختراع دوم و با رع١.وابسته نام دارد

هدف از ايـن  . برداري از اختراع اول را صادر خواهد نموداختراع و مالكيت صنعتي پروانه بهره 

برداري جلوگيري از سوءاستفاده دارنده اختراع مقـدم در عـدم اعطـاء پروانـه بهـره       پروانه بهره 

ي كه مالـك اختـراع دوم   زيرا از آنجاي. باشدبرداري و نيز پيشگيري از تجاوز به حقوق وي مي        

از اختراع اول است، الزم است تا يك پروانه  به منظور استفاده از اختراع خود ناچار به استفاده          

گردد تا دارنده اختراع مقدم با عدم اعطاء پروانه بهره برداري به مخترع موخر ربرداري صادبهره

نظور پيشگيري از سوءاستفاده مختـرع  بنابراين به م  . برداري از اختراع وي گردد    نتواند مانع بهره  

تواند در صورت تحقق شرايط الزم پروانـه بهـره بـرداري صـادر     اول، اداره مالكيت صنعتي مي   

بيني اين موضوع در قانون جديد نيز يكي از مواردي است كه در قانون سابق وجود  پيش. نمايد

.نداشت

شرايط صدور پروانه بهره برداري-الف

پروانه بهره برداري بدون موافقت مالك وجود شـرايطي الزم اسـت كـه          براي امكان صدور    

ذكر شده و بخشي از آن نيز بـه جهـت تـصريح        ۱۷بند ماده    ۱بخشي از اين شرايط درقسمت      

اين بند با شرايط صدور مجوز اجباري مذكور در بندهاي ب تا و و نيز بنـد ط مـاده       ۶قسمت  

:دباشد كه در ذيل بيان مي گردمشترك مي۱۷

اختراع ادعا شـده در ورقـه اختـراع بـدون اسـتفاده از اختـراع مقـدم ثبـت شـده قابـل            -۱

.برداري نباشدبهره

ورقه اختراع موخر بايد نسبت به ورقه اختراع مقدم داراي پيشرفت مهم فني و اهميـت               -۲

.اقتصادي قابل توجهي باشد

ندي باشد كه نشان دهـد متقاضـي از    برداري بايد همراه دليل و س     درخواست اجازه بهره   -۳

پروانه را نموده اما ظرف مدت زمان و با شرايط معقول موفـق      صدور  مالك اختراع درخواست    

.به دريافت آن نشده است

تقريرات درس حقوق مالكيت صنعتي دوره كارشناسي ارشد حقوق مالكيت فكري، دانشگاه تهران: دكتر سعيد حبيبا. ۱

بان
 نو
قی
قو
رت ح

دف



۲۳116و ۲۲مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

برداري بايد تا حدي باشد كه جهت اجتناب از تجاوز به اختراع مقدم            قلمرو پروانه بهره   -۴

موخر فقط سـاخت اختـراع   ه برداري از اختراع     بنابراين درصورتي كه براي بهر    . ضروري است 

مقدم ضروري باشد پروانه بايد فقط براي ساخت محصول صادر گردد و اداره مالكيت صنعتي               

دارنده پروانه نيـز حـق   . تواند فروش يا صادرات محصول را نيز در قلمرو پروانه قرار دهد          نمي

نيز از اختراع مقـدم اسـتفاده نمايـد در    ندارد از قلمرو مذكور درآن فراتر رود و در موارد ديگر     

توانـد  غير اين صورت عمل او تجاوز به حق مخترع شناخته مي گردد و مالك اختراع مقدم مي    

.در دادگاه اقامه دعوا نمايد

.برداري مشروط به پرداخت هزينه مقرر به مالك اختراع مقدم استصدور پروانه بهره-۵

ست صدور پروانه توسـط مالـك اختـراع مـوخر           بند ح در صورت درخوا     ۲مطابق قسمت   

بـه عبـارت ديگـر    . امكان درخواست پروانه متقابل از سوي مالك اختراع مقدم نيز وجـود دارد  

صنعتي، تقاضاي صدور پروانه بهره برداري از   مالك اختراع مقدم نيز حق دارد از اداره مالكيت          

حـدود كـاربرد پروانـه و مبلـغ     در هر صـورت اداره مالكيـت صـنعتي   . اختراع موخر را بنمايد   

پرداخـت را تعيـين خواهـد    متناسبي كه بايد به مالك اختراع پرداخت شود و همچنين شـرايط   

).بند ح۳قسمت (نمود 

برداري مقرر نمـوده كـه انتقـال پروانـه      بند ح در مورد انتقال پروانه بهره       ۴همچنين قسمت   

اختراع صـادر شـده بايـد فقـط بـه همـراه       برداري كه بر طبق اين بند بدون موافقت مالك        بهره

مقـدم  اين حكم در موردي كه بر طبق درخواسـت مالـك اختـراع     . اختراع موخر صورت گيرد   

پروانه متقابل صادر گرديده نيز جاري است يعني پروانه متقابل فقط به همراه اختراع مقدم قابل      

.باشدانتقال مي

.ه بازار ايران خواهد بودبرداري از اختراع عمدتاً براي عرضه ببهره-۶

برداري به وسيله اداره مالكيت همچنين در هر حال مطابق ارجاع به بند د صدور پروانه بهره     

صنعتي مانع انعقاد قرارداد بهره برداري توسط مالـك اختـراع بـا اشـخاص ديگـر و همچنـين                    
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برداري مستمر اشخاص ثالث از حقوقي كـه وي بـه نحـو قـانوني بـه آنهـا اعطـاء نمـوده              بهره

.گرددنمي

شرايط لغو مجوز اجباري و پروانه بهره برداري -ب

هـاي بهـره بـرداري    گردد در خـصوص پروانـه  شرايطي كه سبب لغو مجوزهاي اجباري مي  

هـا در بنـد ج   شرايط لغو اين پروانـه  . دباشبدون موافقت دارنده حق اختراع نيز قابل اعمال مي        

در صورتي كه مالك اختراع ادعا نمايد كه شرايط و اوضـاع و  «: كندذكر شده است كه مقرر مي 

احوالي كه باعث اتخاذ تصميم شده ديگر وجود ندارد و امكان تكرار آن ميسر نيست و يا اينكه 

تعيين شده نتوانـسته طبـق مفـاد         ادعا نمايد سازمان دولتي يا شخص ثالثي كه توسط كميسيون         

تصميم وشرايط آن عمل كند موضوع در كميسيون مطرح و بررسي و پس از استماع اظهـارات         

بردار اجازه بهره برداري لغو و حـسب  مالك اختراع وزير يا باالترين مقام دستگاه ذيربط و بهره   

بنا بر اين بند، دو حالت » .دشومورد اجازه بهره برداري براي مالك يا بهره بردار ديگر صادر مي

ثابت گردد نخستين حالت زماني است كه بر حسب ادعاي مالك اختراع        . پيش بيني شده است   

كه اوضاع و احوالي كه موجب صدور مجوز اجباري شده بود ديگر وجود ندارد و امكان تكرار 

اي بـه منظـور   هبه عنوان مثال اگر مجوز اجباري براي داروي ثبـت شـد        . باشدآن نيز ميسر نمي   

جلوگيري از شيوع يك بيماري مسري صادر شود ولي پس از مـدتي خطـر شـيوع بيمـاري و                  

حالت دوم زمـاني  . آن از بين برود، در صورت اثبات اين وضعيت مجوز لغو خواهد شد       رارتك

كند كه سازمان يا فردي كه به عنوان دارنده مجوز اجبـاري  است كه دارنده حق اختراع ادعا مي     

ن شده بر طبق مفاد و شرايط تصميم كميسيون صالح عمل ننموده كه در اين حالت پس از            تعيي

.گرددبردار ديگري صادر ميبررسي موضوع مجوز براي مالك يا بهره

قانون ثبت اختراعات در قسمت دوم همان بند، امكان عدم لغو مجـوز را بـا وجـود اثبـات              

با وجود احراز شرايط مقرر در اين بنـد اگـر           «: ندكن مي اه است و بي   دبيني نمو موارد مقرر پيش  

انـد، بقـاء   كميسيون تشخيص دهد حفظ حقوق قانوني اشخاصي كه اين اجازه را كـسب كـرده          

.كندنمايد آن تصميم را لغو نميتصميم را ايجاب مي
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مجوزهاي اجباري حق اختراع در حقوق بين الملل-۳

هاي در كنوانسيون پاريس و موافقتنامه جنبه     در اين بخش مجوزهاي اجباري حق اختراع را         

نـام گـذاري شـده اسـت مـورد      ) TRIPS(تجاري حقوق مالكيت فكري كه به اختصار تريپس    

.دهيمبررسي و مطالعه قرار مي

كنوانسيون پاريس -۳-۱

كنوانسيون پاريس كه مهمترين معاهده در زمينه حمايت از اختراعات، طرح هـاي صـنعتي،               

مـيالدي بـه تـصويب رسـيده و     ۱۸۸۳باشد در سال مي... مدل اشياء مصرفي و  عالئم تجاري،   

رسـماً بـه عـضويت    ۱۹۵۹ايران در سال . تاكنون بارها مورد بازبيني و اصالح قرار گرفته است  

در نتيجه ايران بايد آن را به عنوان يك سند بين المللـي پذيرفتـه   . اين كنوانسيون در آمده است 

ايـن كنوانـسيون در رابطـه بـا اتبـاع داخلـي       «الزم به ذكر است كه      . دهدشده مورد توجه قرار     

تواند مستقيماً مورد استناد قرار گيرد و در صورت نقض حق از سوي اتباع ايـران در يـك                نمي

صنعتي پاريس باشد و يا نقض حق از سوي اتبـاع ايـران در يـك كـشور               كشور عضو اتحاديه    

.»١مي توانند به مفاد قرارداد پاريس استناد كنندعضو اتحاديه صورت گيرد هر دو طرف 

به بحث مجوزهاي اجباري و شرايط صدور آن ۵ماده ۴و۳، ۲كنوانسيون پاريس در بندهاي 

به كـشورهاي عـضو ايـن كنوانـسيون اختيـار            ۵ماده   ۲بند  . در كشورهاي عضو پرداخته است    

ءاسـتفاده دارنـده از حقـوق       صدور مجوزهاي اجباري حق اختراع رابه منظور جلوگيري از سو         

هر يك از كشورهاي عضو اختيار دارد كه تدابير قانوني به منظور «: دارددهد و مقرر ميخود مي

بـرداري از حـق اختـراع را پـيش بينـي نمايـد تـا بـدين وسـيله از          الزام در اعطاي امتياز بهـره     

به وسـيله صـاحب   هاي ناشيه از حق اختراعي كه واگذار شده است و ممكن است سوءاستفاده

اني، شنامه بازرگـ صنعتي مطالعـه تطبيقـي، فـصلنامه پژوهـ    ضمانت اجراهاي گمركي نقض حقوق مالكيت: مريم شيخي . ۱

.۴۱شماره 
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۴بند . »مثل عدم اقدام در بهره برداري از اختراع ثبت شده    . گردداختراع اعمال شود جلوگيري     

اين ماده زماني را كه پس از آن امكان تقاضاي مجوز اجباري به دليل عدم استفاده وجـود دارد            

ن تعيين نمـوده  سال از تاريخ صدور آ۳سال از تاريخ تسليم درخواست ورقه اختراع و يا    ۴را  

برداري قبل از انقضاء مهلت چهـار سـال از     به علت فقدان يا عدم كفايت بهره      «: كندو مقرر مي  

ورقـه اختـراع تقاضـاي    رتاريخ تسليم درخواست ورقه اختراع و يا سه سـال از تـاريخ صـدو            

در محاسبه اين همچنين در ادامه اين ماده مقرر شده كه . »...توان نمودبرداري الزامي را نمي  بهره

مطابق ذيل . هر يك كه در رابطه با اختراع مورد نظر طوالني تر است را بايد منظور نمود مهلت  

باشـد  اين ماده مجوز اجباري غير انحصاري است و اصل بر اين است كه غير قابل انتقـال مـي            

.مگر اينكه به همراه سرمايه تجارتي يا انتقال قسمتي از مؤسسه منتقل گردد

ن در صورتي كه دارنده ورقه اختراع براي فقدان يا عدم كفايت اسـتفاده از آن عـذر                  همچني

.گرددموجهي بياورد مجوز اجباري صادر نمي

كـه  ... «داند  ابطال ورقه اختراع را تنها در صورتي ممكن مي        اين كنوانسيون    ۳همچنين ماده   

. ي جلوگيري از سوءاستفاده نباشدبرداري از حق اختراع كافي برامقررات راجع به الزام در بهره

بطالن ورقه اختراع و يا دعواي ابطال ورقه اختراع قبل از دو سال از تاريخ دادن اولـين اجـازه           

».بهره برداري الزامي جايز نيست

موافقتنامه تريپس-۳-۲

ميـان كـشورهاي   ۱۹۹۴موافقتنامه تريپس در پي نشست دور اروگوئه در مـراكش در سـال         

تجاري حقوق مالكيت فكـري     هاي  اين موافقنامه مهم در بر دارنده جنبه      . عقد شد عضو گات من  

است و به منظور حمايت مؤثر از مالكيت فكري و نيز روان سازي تجـارت جهـاني و توسـعه           

بـراي كليـه كـشورهاي عـضو     ۱۹۹۵از سـال تريپس . كشورها و ساير اهداف به تصويب رسيد     

شرايط پيوستن به اين موافقتنامه عضويت       ١.ء گرديد الزم اجرا ) WTO(سازمان تجارت جهاني    

1 . Wipo handbook.page 345
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بنابراين در صورت پذيرفته شدن كشور ما به عنوان عضو دائم سازمان  . باشدميدر اين سازمان    

.تجارت جهاني اين موافقتنامه نيز براي ايران الزم االجراء خواهد شد

اسـتفاده  "ري و بـا عنـوان   بدون استفاده از عبارت مجوز اجبـا ۳۱موافقتنامه تريپس در ماده     

يك چهارچوب حقوقي براي اعطاء مجوز به اشخاص "ديگران بدون كسب اجازه از دارنده حق

ثالث يا دولت بدون رضايت و دخالت دارنده ورقه اختراع از طريق مقام دولتـي تعيـين كـرده                   

.است

ود بـه طـور   اين موافقتنامه مي توان مجوز اجباري را صادر نمـ       ۳۱شرايطي كه بر طبق ماده      

:خالصه به شرح ذيل مي باشد

در صورتي كه متقاضي مجوز اجباري داليل و اسنادي ارائه نمايد كه ثابت نمايد كـه               -الف

هاي معقولي را در جهت كسب اجازه از دارنده ورقه اختراع به عمل آورده امـا ايـن      وي تالش 

تواند در شرايط اضطرار ملي اين الزام مي  . ها در ظرف مدت معقولي به ثمر نرسيده است        تالش

.يا ساير مواردي كه فوريت فوق العاده داشته باشد اجرا نگردد

.چنين مجوزهايي غير انحصاري است-ب

اين مجوزهاي غير قابل واگذاري است مگر به همراه مؤسسه يا بنگـاهي كـه از مجـوز          -ج

.كنداستفاده مي

.گرددداخلي صادر مياين مجوزها عمدتاً براي تأمين و تدارك بازار -د

در خصوص . قلمرو مجوز محدود به منظوري خواهد بود كه براي آن صادر شده است-هـ

فناوري نيمه هادي فقط براي استفاده عمومي غير تجاري يا براي جبران عملي كه غيـر رقـابتي    

.تشخيص داده شده است خواهد بود

ارنـده ورقـه اختـراع پرداخـت     با توجه به ارزش اقتصادي مجـوز، مبلـغ متناسـب بـه د      -و

.گرددمي
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در صورت تصميم بر صدور مجوز اين امر بايد فوراً بـه اطـالع دارنـده برسـد مگـر در          -ز

مواردي اضطرار ملي يا ساير شرايط حائز فوريت فوق العاده، در هر حال اين موضوع بايـد در         

.اسرع وقت به اطالع وي رسانده شود

ور مجوز براي جبران اعمال مغاير با رقابت توسط دارنـده           همچنين در صورتي كه صد     -ح

.باشد كشور عضو ملزم به اجرا و رعايت شروط مذكور در بند الف و د نمي باشد

به صدور مجوز و مبلغ تعيين شده جهت پرداخـت بـه       اعتبار قانوني تصميمات مربوط      -ط

.اشددارنده بايد قابل تجديد نظر قضايي يا تجديدنظر مستقل ديگري ب

تواند ابطال مجوز اجباري را در صورت از بين رفـتن اوضـاع و   دارنده ورقه اختراع مي  -ي

احوالي كه منجر به صدور آن شده واحتمال بازگشت مجدد آن اوضاع و احوال نـرود از مقـام              

.ذيصالح بنمايد

در خصوص مواردي كه مجوز اجباري بـر اسـاس تقاضـاي دارنـده يـك اختـراع تكميلـي           

نسبت به يك اختراع مقدم ثبت شده صادر مي گردد عالوه بر رعايت شرايط پيـشين                 ) وابسته(

:شرايط ذيل نيز اعمال خواهد شد

اختراع ثبت شده موخر بايد متضمن پيـشرفت فنـي مهـم و اهميـت اقتـصادي قابـل           -الف

.توجهي نسبت به اختراع مقدم ثبت شده باشد

.ل بر پايه شرايط معقول را دارددارنده اختراع اول حق تقاضاي مجوز متقاب-ب

مجوزي كه در مورد اختراع ثبت شده اول صادر شده فقط به همراه واگـذاري اختـراع              -ج

.باشددوم قابل انتقال مي

مجوزهاي اجباري حق اختراع در حقوق تطبيقي-۴

هاي صدور مجوزهاي اجباري در قوانين كشورهاي مختلـف تقريبـاً يكـسان      شروط و زمينه  

و بويژه در كشورهاي عضو موافقتنامه تريپس كه شامل گروه بزرگي از كشورهاي جهاني      است  
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هاي صدور اين گونه مجوزها تقريباً هماهنـگ بـا ايـن    باشد قواعد مربوط به شرايط و زمينه    مي

موافقتنامه مي باشد ولي در عين حال هر يك از ايـن كـشورها داراي مقـررات ويـژه خـود در         

در . باشـند مـي ... در كننده، آيين و تشريفات مربوط به صدور مجوز و    خصوص مقام صالح صا   

هاي صـدور آن هـا در   اين بخش قواعد و مقررات مربوط به صدور مجوزهاي اجباري و زمينه     

.دهيمسه كشور انگلستان، فرانسه و چين را مورد بررسي قرار مي

انگلستان -۴-۱

ردي به تفصيل به بحث مجوزهاي اجباري    انگلستان طي موا   ۱۹۷۷قانون اختراعات مصوب    

هايي كه مطـابق آن مجـوز اجبـاري صـادر           سه دسته از موقعيت    اين قانون ميان  . پرداخته است 

بيان شده و در آن بـه  ۴۸هايي هستند كه در ماده اول موقعيت . گردد تفاوت قائل شده است    مي

هايي كه دارنـدگان غيـر    رقههستند و و   WTOهاي اختراعي كه دارندگان آنها عضو       بحث ورقه 

ا طـ دوم مجوزهايي كه بر اساس گزارش كميسيون رقابـت اع . دارند پرداخته استWTOعضو  

باشـد كـه   و سوم صدور مجوز براي بهره برداري سلطنتي مي ذكر شده    ۵۱گردند و در ماده     مي

رد اينك به طور مختصر بـه بررسـي هـر يـك از مـوا           . مقرر گرديده است   ۵۹الي   ۵۵طي مواد   

.پردازيممذكور مي

۴۸صدور مجوز بر اساس ماده -۴-۱-۱

هاي اختـراع تمـايز   براي صدور مجوز ميان دو دسته از ورقه        ۴۸همانطور كه گفته شد ماده      

مجوز WTO هاي اختراع دارندگان عضوهايي كه براساس آن براي ورقهزمينه. قائل شده است

WTOاي عضو دارنده١.تر استتر و مشكلينشود نسبت به دارندگان غير عضو سنگ     صادر مي 

است يا در هر يـك  WTOگردد كه داراي مليت يا اقامتگاه در كشوري باشد كه عضو تلقي مي 

٢.از اين كشورها يك مركز صنعتي يا تجاري مؤثر و واقعي داشته باشد

1 . Lionel Bently, Brad Sherman: Intellectual property law.page525.
2 . Ibid.footnote 63.
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ورقه در هر دو مورد مجوز اجباري فقط پس از گذشت مدت زمان سه سال از تاريخ اعطاء  

گيرد كه اين امر به دارنده فرصت معقولي را براي بهره بـرداري از      اختراع به دارنده صورت مي    

متقاضي WTOهمچنين در خصوص دارنده عضو ١.دهداختراع يا اعطاء ليسانس به ديگران مي

هايي را به منظور اخذ مجـوز از دارنـده بـر اسـاس شـروط و قيـود           بايد اثبات نمايد كه تالش    

همچنـين در  ٢.ي معقول انجام داده و ظرف مدت معقول موفق به دريافت آن نشده است            تجارت

٣.گرددمورد فناوري نيمه هادي مجوز اجباري اعطاء نمي

صدور مجوز بر اساس گزارش كميسيون رقابت-۴-۱-۲

گردد كه بر اسـاس تـشخيص وزيـر يـا مقـام      زماني صادر مي۵۱مجوز اجباري مطابق ماده    

ه كميسيون رقابت به اين نتيجه برسد كه اعمال انحصاري يا ضـد رقـابتي توسـط                 صالح مربوط 

اين ماده به وزير مربوطه اختيار تقاضاي صدور  . دارنده برخالف منافع عمومي انجام شده است      

.دهدمجوز اجباري را مي

صدور مجوز براي استفاده سلطنتي -۴-۱-۳

قانون ۵۹الي  ۵۵ي صادر گردد در ماده      موقعيت ديگري كه در آن ممكن است مجوز اجبار        

هر سازمان دولتي يا شخصي كه ۵۵مطابق ماده . اختراعات انگلستان به تفصيل مقرر شده است      

تواند اعمال ميياز طرف دولت اختيار رسمي و كتبي داشته باشد به منظور انجام خدمات دولت   

را بـدون  ... عرضه براي فروش و  مذكور در اين بند از قبيل ساخت، استفاده، واردات، فروش،           

بر خالف مجوزهاي اجباري مذكور در قـسمت پيـشين   . رضايت دارنده حق اختراع انجام دهد     

. باشددر اين نوع مجوز قبل از انجام اعمال مذكور نيازي به تشخيص وزير يا مقام ديگري نمي             

و به منظور خدمات استفاده سلطنتي تنها زماني مجاز است كه توسط مقام سازمان دولتي مجاز           

خدمات دولتي شامل تأمين و تدارك هر چيزي بـه منظـور اهـداف دفـاعي                . دولتي انجام گيرد  

1 . Patent Act.s.48(1)
2 . Patent Act.s.48 A(2)
3 . Patent Act.s.48A(3)
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اي خارجي، توليد داروهاي خاص و اهداف ويژه مرتبط با توليـد يـا اسـتفاده از انـرژي هـسته            

راي اين قانون حل اختالفات مربوط به اجـراء، شـروط و مبلـغ پرداختـي بـ        ۵۸ماده   ١.باشدمي

.دانداستفاده سلطنتي را قابل ارجاع به دادگاه مي

فرانسه -۴-۲

مطابق قانون مالكيت فكري كشور فرانسه مجوزهاي بدون رضايت دارنده ورقه اختـراع بـه            

اول مجوزهاي اجباري و دوم مجوزهاي بـه اعتبـار سـمت و مقـام               . شوددو صورت صادر مي   

٢.صادر كننده

قانون فرانسه مجوزهاي اجباري فقط پـس از         L613-11بق ماده   بر ط -مجوز اجباري  -۴-۲-۱

انقضاء مدت سه سال از تاريخ اعطاء ورقه اختراع يا چهار سال از تاريخ ثبت تقاضا نامه اختراع 

شـود و بايـد     تقاضاي دريافت مجوز به دادگـاه داده مـي         L613-12مطابق ماده   . گرددصادر مي 

به دريافت مجوز از دارنده نـشده و         قت نمايد متقاضي موف   همراه با دليل يا سندي باشد كه ثاب       

مجوز اجبـاري بايـد بـر مبنـاي     . نيز اينكه توانايي بكارگيري اختراع به شيوه مؤثري را داراست    

برداري، زمينه استفاده و مبلغ پرداختي بـه دارنـده          شرايط ثابتي اعطاء گردد از جمله مدت بهره       

ايـن  . باشدهر يك از طرفين قابل اصالح توسط دادگاه مي      اين شروط به تقاضاي     . ورقه اختراع 

گونه مجوزها غير انحصاري بوده و حقوق مربوط به آن فقـط بـه همـراه شـركت يـا تجـارت                

اولـين مـورد صـدور مجـوز       ). L613-13مـاده   (ها قابل انتقال مي باشد      مربوطه يا بخشي از آن    

او اختراع را بكـار نگرفتـه يـا مقـدمات     اجباري زماني است كه دارنده ورقه اختراع يا جانشين    

بكارگيري آنرا در هيچ يك از كشورهاي عضو اتحاديه اروپـا يـا كـشورهاي عـضو موافقتنامـه            

اقتصادي اروپا فراهم نكرده باشد يا ميزان عرضه محصول به بازار كافي نباشد و يا هـر يـك از     

)L613-11(شداعمال فوق در قلمرو كشور فرانسه بيش از سه سال متوقف شده با

1 . Ibid.page529
2 . Ex Officio license
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در خصوص اختراعات وابسته و زماني است كه دارنده L613-12موقعيت دوم بر طبق ماده 

برداري اختراع خود را نداشته باشد به شـرط         اختراعي بدون استفاده از اختراع قبلي امكان بهره       

اينكه اختراعش داراي پيشرفت فني و تكنيكي نسبت به اختراع قبلي باشد دادگـاه در حـدودي   

بـرداري از اختـراع وي الزم اسـت مجـوز اجبـاري از اختـراع اول را صـادر        كه به منظور بهره   

.در اين صورت دارنده اختراع اول حق تقاضاي مجوز متقابل را دارد. نمايدمي

مورد ديگري كه ممكن است صـدرو مجـوز   -مجوز به اعتبار سمت و مقام صادر كننده        -۴-۲-۲

سه ايجاب نمايد زماني اسـت كـه بهـره بـرداري از اختراعـي كـه شـامل                   را بر طبق قانون فران    

محصول، فرآيند يا روش مي باشد به مقدار يا كيفيت نامناسب يا با قيمت هاي فوق العاده بـاال     

برداري موجود است و اين امر مغاير با سالمت عمومي و موجب به خطر افتادن آن شود يا بهره

گيرد كه براساس تصميم دادگاه يا مقام اداري ديگري، آن اعمال از اختراع تحت شرايطي انجام   

در اين صورت به تقاضاي وزير مربوطه و بـا دسـتور وزيـر مالكيـت         . غير رقابتي شناخته شود   

).L613-16(گردد صارد ميEx officioهاي صنعتي مجوز 

ـ دستور مربوط به صدور مجوز بايد منتشر گردد و هر فرد واجد شرايط مـي               د متقاضـي  توان

بـر طبـق مـاده    . مجوز از تاريخ اطالعيه دسـتور بـه طـرفين قابـل اجراسـت             . دريافت آن باشد  

L613-18اي از دارنده ورقه اختراع بخواهد كه براي تواند طي اطالعيهوزير مالكيت صنعتي مي

ت در صورتي كه ظرف مـد . برداري قرار دهدرفع نيازهاي اقتصادي كشور اختراع را مورد بهره  

از تاريخ اطالعيه اقدامي صورت ) كه در صورت آوردن دليل موجه قابل تمديد است(يك سال 

.گرددنپذيرفت يا نيازهاي منفعت عمومي يا توسعه را تأمين نكرد، مجوز صادر مي

همچنين در صورتي كه ضرورت تأمين نيازهاي دفاعي كشور ايجاب نمايد دولت مي تواند              

زير دفاع و با دستور وزير مالكيت صنعتي براي ورقـه اختـراع يـا    در هر زماني به درخواست و   

.اخذ نمايدEx officioتقاضانامه ثبت اختراع مجوز 

چين-۴-۳
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به مبحث مجوزهاي اجباري اختراعـات و  ۵۵الي ۴۸قانون اختراعات كشور چين طي مواد  

: گـردد ورد اعطـاء مـي  مطابق اين قانون مجوز اجباري در سه م. پرداخته است ١مدل اشياء مفيد  

اول زماني كه شخص واجد شرايط از دارنده ورقه اختراع بر مبنـاي شـروط معقـول تقاضـاي                   

در ايـن  . برداري كرده ولي در مدت زمان معقول موفق به دريافـت آن نـشده اسـت              مجوز بهره 

دوم در زمـان    . كنـد صورت مقام رسمي ثبت اختراعات شوراي دولتي مجوز اجباري صادر مي          

ار ملي يا هر گونه شرايط غير عادي در كشور يا منافع عمومي مورد ديگـر در خـصوص           اضطر

بـرداري از اختـراع     ها منوط به بهره   برداري از آن  برداري از اختراعات وابسته است كه بهره      بهره

در اين صورت اگر متقاضي ثابت كند كه موفق به دريافت مجـوز از دارنـده بـر            . باشدقبلي مي 

در ايـن خـصوص امكـان اعطـا         . گرددقول نشده است مجوز اجباري صادر مي      طبق شروط مع  

.بيني شده استمالك اختراع اول نيز پيشمجوز متقابل براي 

همچنين فرد . تصميم مقام صادر كننده مجوز اجباري بايد به اطالع دارنده برسد و ثبت شود

توانـد  نحصاري نبوده و نيز نمـي اي كه مجوز را دريافت نموده مجاز به بهره برداري ا يا موسسه 

.حقوق خود را به ديگران انتقال دهد

ميزان مبلغ مجوز ابتدا بايد با توافق هر دو طرف تعيين گردد كـه در صـورت عـدم توافـق                     

.مقام رسمي ثبت اختراعات شوراي دولتي مبلغ را تعيين خواهد كرد،طرفين

.باشدميدر دادگاه همچنين تصميمات اين مرجع قابل تجديدنظر 

گیريبندي و نتیجهجمع

المللـي در خـصوص بحـث    با توجه به مطالب ارائه شده و مقايـسه قـوانين داخلـي و بـين      

راي كنتـرل  توان اين گونـه مجوزهـا را بـه عنـوان راهـي بـ       مجوزهاي اجباري حق اختراع، مي    

وءاسـتفاده آنـان    هاي اختراع و جلـوگيري از س      برداري از اختراعات توسط دارندگان ورقه     بهره

1 . utility models

بان
 نو
قی
قو
رت ح

دف



127بررسي مجوزهاي اجباري حق اختراع در حقوق ايران و معاهدات بين المللي

مجوزهاي اجباري همچنين در خصوص دسترسي عموم به داروهاي حياتي بـه شـكل      . دانست

تواند ملي ميتر در جهت حفظ سالمت عمومي بويژه در زمان بحران و اضطرار تر و آسانارزان

همچنين مجوز اجباري به عنوان ابزاري براي دولت در جهت كنترل  .نقش مهمي را ايفاء نمايد    

. آيدآيد به شمار مي  هاي آن كه در نتيجه اعمال ضد رقابتي و انحصاري پديد مي           ازار و كاستي  ب

با بررسي قوانين كشورهاي مختلف متوجه شديم كه گرچه كشورها قوانين نسبتاً همگني را در             

هـاي صـدور مجوزهـاي    اين رابطه دارند اما آنها با توجه به نيازهاي خود دست به تنظيم زمينه   

صراحتاً يكي از مـوارد صـدور مجـوز را تـأمين         به عنوان نمونه كشور فرانسه      . زنندري مي اجبا

نيازهاي دفاعي دولت در هر زماني بيان كـرده اسـت كـه ايـن صـراحت در قـوانين برخـي از              

.شودكشورها مانند چين ديده نمي

توليـد و  از طرف ديگر با توجه به اصل حمايت از حقوق مخترعين و تشويق نوآوران براي      

ساخت محصوالت جديد كه با اعطاء حقوق انحصاري به آنان و ضمانت اجراي كافي حمايت        

هاي صدور اين مجوزها، مقام صالح بـراي تـشخيص وجـود           پذيرد، شرايط و زمينه   صورت مي 

هاي صدور مجوز و نيز تشريفات مربوط به آن بايد با دقـت و نظـارت كـافي و مناسـب               زمينه

.هاي اختراع لطمه وارد نگرددحقوق دارندگان ورقهرعايت گردد تا به 

ايـن امـر در خـصوص       . صدور مجوزهاي اجباري، استثنائي بر حقوق مالكيت فكري است        

ما در چنـد سـال اخيـر در حـال     با توجه به اينكه كشور   . كشور ما واجد اهميت بسياري است     

در زمينه حمايت از اين افراد باشد و توسعه و تدوين قوانين حمايتي از نوآوران و مخترعان مي     

گردد، لزوم نظارت بر اجراي صحيح قوانين مربوط به استثنائات وارد بر كشوري نوپا قلمداد مي

توانـد  زيرا عدم اجراي صحيح قـوانين مـي  . گرددحقوق انحصاري مخترعان به خوبي درك مي      

نـاگوار ايـن امـر نيـز        لطمات جبران ناپذيري را به جامعه مخترعان كشور وارد نمايد و نتـايج              

.گرددنهايتاً موجب عقب ماندگي اقتصادي و فناوري كشور مي
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