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  چكيده
برداري از حقوق مالكيت به اعتبار كيفيت رقابت، قرارداد مجوز بهره

كه در مجوز شود انحصاري و منفرد تقسيم مي صنعتي به انحصاري، غير
تواند  انحصاري فقط يك مجوزگيرنده وجود دارد و حتي دارنده نيز نمي

اين نوع مجوز مزايا و . برداري نمايدل فكري بهرهدر قلمرو قرارداد از ما
گيري راجع به انعقاد آن معايبي براي طرفين در بر دارد كه در تصميم

مجوز دهنده و مجوزگيرنده حقوق و تكاليفي در برابر يكديگر . مؤثر است
گيري در مورد برقراري چنين رابطه ها، هم تصميم دارند كه اطالع از آن

بر طبق قانون ثبت . كنداجراي قرارداد را تسهيل ميقراردادي و هم 
هاي صنعتي و عالئم تجاري ايران، ثبت در اداره مالكيت اختراعات، طرح

برداري، از جمله صنعتي، شرط قابل استناد بودن قراردادهاي مجوز بهره
انحصار ناشي از مجوز  .مجوز انحصاري، در برابر اشخاص ثالث است
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  .طرفين، حقوق رقابت
  مقدمه. 1

نسبت به مايملك خود حق همـه گونـه تصـرف و انتفـاع دارد،     «دارنده مال فكري 
. قـانون مـدني؛ همچنـين نـك     30مـاده  ( .»رده باشـد مواردي كه قانون استثنا كـ  مگر در

دقيـق در قـانون ثبـت     طـور  بـه حقوق ناشي از ثبـت اختـراع   ). 48-1389:50پارساپور، 
هماننـد مالكيـت   . انـد  احصا شـده  13861هاي صنعتي و عالئم تجاري  اختراعات، طرح

-د بهـره گذار به دارنده حق داده است حقوق مالكيت صنعتي را شخصاً مور سنتي، قانون

هـا را در   بـرداري از آن ها را به ديگران انتقال دهد و يا مجوز بهـره  برداري قرار داده، آن
بـرداري از حقـوق   با انعقاد قـرارداد مجـوز بهـره   . قالب قرارداد به ديگران واگذار نمايد

شود و رابطه دارنده با مال همچنـان  مالكيت صنعتي، فقط اذن استفاده از مال واگذار مي
. شـود اين نوع قرارداد به اعتبار كيفيت رقابت به سه دسته اصلي تقسيم مي. ماندمي باقي

-فقط مجوزگيرنـده، مـي   -كه موضوع اين مقاله است -برداري انحصاريدر مجوز بهره

بـرداري از  برداري كند، بدين معني كه مجوز دهنده امكان بهـره تواند از مال فكري بهره
  .برداري را به ديگران بدهداند اذن بهرهتو مال فكري را ندارد و نمي

برداري انحصاري از حقوق مالكيت صنعتي مزايا و معـايبي دارد كـه بـا    مجوز بهره
ها و شرايط، دارنده در خصوص انعقاد يا عدم انعقـاد قـرارداد راجـع بـه آن      سنجش آن

 جـويي در وقـت و  از جمله مزاياي مجوز انحصاري، صـرفه . گيري خواهد نمودتصميم
به عالوه، حق امتيـاز ايـن   . عدم ضرورت مذاكره با مجوزگيرندگان احتمالي متعدد است

مجوز، اصوالً از حق امتياز قراردادهاي ديگر بيشـتر و احتمـال افشـاي اطالعـات كمتـر      
انـد   شود رقباي مجوزدهنده كـه نتوانسـته  ، مجوز انحصاري سبب ميحال نيعدر . است

وع قرارداد را به دست آورنـد، بـراي يـافتن فنـاوري     برداري از فناوري موضمجوز بهره
ها ممكن اسـت موجـب كـاهش جـدي ارزش      جايگزين آن تالش كنند كه موفقيت آن

اين نوع مجـوز، بـه سـبب برقـراري حـق انحصـاري بـراي        . فناوري مجوز دهنده شود
هـاي انحصـاري   گيـرد كـه در پـي موقعيـت    مجوزگيرنده، موردتوجه اشخاصي قرار مي

ر مقابل، خطرات و معايب اين مجوز براي مجوزگيرنـده را نبايـد از نظـر دور    د. هستند
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كنند جايگزيني بـراي فنـاوري موضـوع    رقباي مجوزگيرنده انحصاري تالش مي. داشت
همچنـين، از  . منـد گردنـد  قرارداد پيدا كنند يا اينكه بدون پرداخت حق امتياز از آن بهره

كنـد، توقـع و   بـرداري مـي  از مال فكـري بهـره   كه مجوزگيرنده تنها كسي است كهآنجا 
ضـمن اينكـه قصـور مجـوز دهنـده در      . انتظارات مجوز دهنده از او بيشتر خواهد بـود 

  .تواند تبعات منفي براي مجوزگيرنده در پي داشته باشدتضمين مال فكري مي
در مجوز انحصاري مجوز دهنده متعهد است موضـوع مجـوز را بـه مجوزگيرنـده     

بـرداري نكـرده و اذن   د و در قلمرو جغرافيايي قرارداد، از مـال فكـري بهـره   تسليم نماي
در مقابل، حق دارد از مجوزگيرنده حق امتياز . استفاده از آن را به ديگران واگذار ننمايد

بيني شده در قرارداد را مطالبه نمايد و نيز در موردي كه موضوع قرارداد، استفاده از  پيش
يت كاالها و خدمات توليد و ارائـه شـده تحـت آن را كنتـرل     عالمت تجاري است، كيف

به عالوه، به منظـور حفـظ   . ترين تعهد مجوزگيرنده پرداخت حق امتياز استمهم. نمايد
شهرت و اعتبار و موقعيت مجوزگيرنده و منتفع شدن وي در صورت تعيين حق امتيـاز  

 يكافبرداري مؤثر و ن، بهرهمستمر، مجوز دهنده بايد از مال موضوع قرارداد در حدود اذ
بـرداري  اند از استقالل در بهره حقوق اصلي قابل تصور براي مجوزگيرنده عبارت. دينما

 و يحقـ بيني چنـين   از مال فكري موضوع قرارداد، اعطاي مجوز فرعي در صورت پيش
اقامه دعواي نقض حق فكري عليه ثالث در صورت رجوع وي به دارنـده و قصـور يـا    

بـرداري، از  قابل استناد بودن قـرارداد مجـوز بهـره   . ارنده از اقامه دعواي نقضناتواني د
. جمله مجوز انحصاري، در برابر اشخاص ثالث منوط به رعايت تشريفات خاصي است

با عنايت به انحصار ناشي از مجوز انحصـاري، در آمريكـا و اتحاديـه اروپـايي حقـوق      
  .ندكرقابت نظارتي دقيق نسبت به آن اعمال مي

برداري را بيـان نمـوده؛   در اين مقاله، پس از تبيين مفاهيم؛ انواع قرارداد مجوز بهره
دهـيم؛ در ادامـه،   برداري انحصاري را مورد بررسي قرار مـي مزايا و خطرات مجوز بهره
كنيم؛ سپس تشـريفات ضـروري را   مفصل بررسي مي طور بهحقوق و تكاليف طرفين را 
ضع حقوق رقابت را نسبت به مجوزهـاي انحصـاري بيـان    بحث نموده؛ و در نهايت مو

  .نماييممي
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  مفهوم شناسي. 2
  .نماييمبرداري را تبيين ميدر اين قسمت قرارداد واگذاري و قرارداد مجوز بهره

  2قرارداد واگذاري. 2.1
به موجب تعريف سازمان جهاني مالكيت فكـري، در واگـذاري، مالكيـت حقـوق     

  ).WIPO,2005:19(.3شود ده به خريدار منتقل ميراجع به فناوري از فروشن
  4برداريقرارداد مجوز بهره. 2.2

واژه اخير كه به لحاظ لغوي در معاني . است licenseبرداري معادل واژهمجوز بهره
بـه لحـاظ   ) 219: 1385مير حسيني، (رود،  به كار مي... همچون اجازه، پروانه، مجوز و 
دو معناي عـام و خـاص    را درتوان آن  مانده است و مياصطالحي هم از اين معنا دور ن

  .به شرح زير تعريف نمود
برداري عبـارت اسـت از مجـوزي    مجوز بهره:برداري در معناي عام مجوز بهره. 2.2.1

براي انجام عملي كه بـدون چنـين مجـوزي، انجـام آن غيرقـانوني      ) معموالً قابل فسخ(
بارت ديگر مجوز در معناي عام عبـارت  ؛ به ع)Garner,2009:1030(شود  محسوب مي

است از اعطاي حق به ديگري در خصوص استفاده از مالي بدون اينكه مالكيت آن مـال  
  ).Dratler,2004:1,2(به دارنده حق منتقل شود 

از ديـدگاه  ) :در حـوزه مالكيـت فكـري   ( برداري در معناي خاصمجوز بهره. 2.2.2
، حق استفاده از مالكيت فكري 5برداريوز بهرهسازمان جهاني مالكيت فكري قرارداد مج

نسبت به فناوري و حق سـاخت، اسـتفاده و فـروش محصـوالت دربردارنـده فنـاوري       
مذكور، به روش و مدتي معين در يك منطقه مشخص را از مجوزدهنده به مجوزگيرنده 

را  كند؛ به عبارت ديگر، مجوزدهنده كماكان حقوق مالكانه نسبت بـه فنـاوري   منتقل مي
 .در اختيار دارد و فقط حق معينـي بـراي اسـتفاده از آن فنـاوري را اعطـا نمـوده اسـت       

)WIPO,2005:13.(  
برداري را به اعتبار كيفيت رقـابتي كـه مجوزگيرنـده در قلمـرو      قرارداد مجوز بهره

تواننـد   قرارداد با آن مواجه است و با توجه به اينكه رقباي مجوزگيرنده چه كسـاني مـي  
 51مـاده  .انـد  انحصاري و انحصـاري تقسـيم نمـوده   منفرد، غير سه قسموالً به باشند اص
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-فقط دو نوع مجـوز انحصـاري و غيـر   1/11/13876مصوب  86نامه اجرايي قانون  آيين

  .بيني كرده است انحصاري را پيش
، مجوزدهنده حق استفاده از فناوري را بـراي خـود و   7در مجوز بهره برداري منفرد

شـود بـه   ولي متعهد مـي ) Byrne,Mcbratney,2005:24( دارد وظ مينمايندگانش محف
شخص ثالثي مجوز ندهد؛ همين واقعيت، تفاوت عمده اين قرارداد با مجوز انحصـاري  

، مجوزدهنده حق دارد هم به اشخاص ثالث مجوز دهد و 8در مجوز غيرانحصاري. است
  .برداري نمايدهم خود بهره

از انحصار برخـوردار و تنهـا كسـي اسـت كـه       ، مجوزگيرنده9در مجوز انحصاري
-مجوزدهنده به او حقوقي را اعطا كرده است و حتي خود مجوزدهنده هـم حـق بهـره   

  ).Rumachandran,2009:6(برداري از مال فكري را در قلمرو قرارداد ندارد 
مجـوز انحصـاري عبـارت    « 10انگلستان 1994قانون عالئم تجاري  29بر طبق ماده 
كه به مجوزگيرنده و نه هيچ شخص ديگـري ازجملـه   ) عام يا محدود( است از مجوزي

دهد از يك عالمت تجاري ثبت شده به طريقي كه در مجـوز آمـده   مجوزدهنده، اذن مي
  .»است استفاده نمايد

بنا بر مقررات اتحاديـه اروپـايي، مجـوز انحصـاري بـدين معنـا اسـت كـه خـود          
ع به فنـاوري تحـت مجـوز و هـم حـق      مجوزدهنده هم حق توليد بر مبناي حقوق راج

كلـي يـا بـراي كـاربردي      طـور  بـه اعطاي مجوز حقوق راجع به فناوري تحت مجوز را 
  11.خاص يا در يك قلمرو سرزميني خاص ندارد

برخي نويسندگان، به درستي، مجوز انحصاري را تقريباً به مثابه يك حـق مالكانـه   
ديهي است كه تفـاوت اساسـي بـين    البته ب). Byrne,Mcbratney,2005:23(اند دانسته

ي  برداري انحصاري و واگذاري در اين است كه واگذاري موجب قطع رابطهمجوز بهره
ي مالكانـه   شود درحـالي كـه در مجـوز انحصـاري، رابطـه      ي مال فكري با آن مي دارنده

كند، دو  ي كه مجوز انحصاري اعطا ميا مجوز دهندهدر عين حال، . همچنان برقرار است
برداري  نخست اينكه به هيچ شخص ديگري مجوز بهره: گيرد د عمده را بر عهده ميتعه

برداري را در قلمرو سرزميني قرارداد ندهد؛ و دوم اينكه خود از مال موضوع مجوز بهره
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لـذا  ). Byrne,Mcbratney,2005:24( برداري ننمايند يا نمايندگانش از مال مذكور بهره
كه مجوزگيرنده هيچ رقيبـي نخواهـد داشـت كـه ايـن      كند  مجوز انحصاري تضمين مي

انحصـار ممكـن اسـت    ). WIPO,2008:189( شـود  مطلب شامل مجوزدهنده نيـز مـي  
  .نامحدود بوده و يا به منطقه، مدت يا مورد استفاده مشخص، محدود گردد

بـرداري از حـق   انحصاري بودن مجوز بهـره  نامه اصل بر غير آيين 51بر طبق ماده 
بـرداري از عالمـت تجـاري    همين حكم را در مورد مجوز بهـره  141ماده . اختراع است

اين حكم با توجه به ماهيت مجوز انحصاري و الزامات ناشـي از آن،  . مقرر داشته است
تري نسـبت بـه   رسد چرا كه انحصار، تبعات متفاوت و تعهدات سنگينموجه به نظر مي

بيني نكرده  ح صنعتي حكمي پيشنامه در خصوص طر آيين. وضعيت غيرانحصاري دارد
  .است

بـرداري نسـبتاً   در برخي منابع نوعي مجوز بيان شده است كه اصطالحاً مجوز بهره
بـرداري   در اين نوع قرارداد بهره. شود ناميده مي 13يا مجوز انحصاري محدود12انحصاري

ها برخي حقوق ناشـي از اختـراع    ممكن است موادي وجود داشته باشد كه بر اساس آن
ثبت شده به صورت نسبي و برخي به صورت انفرادي و يا غير انحصـاري واگذارشـده   

مثال اين قرارداد از حيث مدت اسـتفاده از اختـراع يـا منحصـر بـودن در       عنوان به. باشد
ي خـاص   ي جغرافيايي خاص و يا حق اسـتفاده از اختـراع ثبـت شـده در زمينـه      منطقه

ده و فروش محصول اختراعـي در كشـوري   انحصاري باشد و يا برعكس از حيث استفا
توانـد   دهنده يا شخص مـورد توافـق او مـي    غير انحصاري باشد كه در اين فرض انتقال

توانـد   نسبت به استفاده يا فروش محصول اختراعي در آن كشور اقدام نمايد لكـن نمـي  
مثـال ديگـري كـه    ). 294: 1387ميرحسـيني،  ( محصول اختراعي را در آن كشور بسازد

برداري از عالمت تجاري است كه در يـك منطقـه خـاص    توان ذكر نمود مجوز بهرهمي
دنـده پيشـرفته   برداري از حق اختراع راجع به يـك جعبـه  انحصاري است يا مجوز بهره

شده  اسب بخار داده 200هايي با كمتر از اتومبيل كه حق استفاده از آن فقط براي ماشين
هـا در ابتـدا بـراي يـك دوره      بعضـي از مجـوز  ذكر اين نكته ضـرورت دارد كـه   . است

ــر    ــوز غيـ ــه مجـ ــپس بـ ــتند و سـ ــاري هسـ ــخص انحصـ ــديل مشـ ــاري تبـ انحصـ
؛ ايـن تبـديل وضـعيت ممكـن اسـت ناشـي از       )Poltorak,Lerner,2005:48(شوند مي



 35                   برداري انحصاري از حقوق مالكيت صنعتيقرارداد مجوز بهره             

 

بيني  گذشت مدت توافق شده براي انحصاري بودن مجوز باشد يا اينكه در قرارداد پيش
اب فعل يا ترك فعل معيني از سوي مجوزگيرنده، مجـوز  شده باشد كه در صورت ارتك

  ).WIPO,2005:48( انحصاري شودغير
  

  برداري انحصاريمزايا و خطرات قرارداد مجوز بهره. 3
برداري انحصاري، مزايايي براي طرفين در بـر دارد كـه موجـب    قرارداد مجوز بهره

ل، ايـن قـرارداد مشـتمل بـر     در عـين حـا  . شودها به انعقاد چنين قراردادي مي تمايل آن
  .خطراتي نيز هست كه شايسته است مورد بررسي قرار گيرند

  برداري انحصاريمزاياي قرارداد مجوز بهره. 3.1
  مجوزدهندهاز ديدگاه . 3.1.1

انحصاري مجوز انحصاري نسبت به مجوز غير: جويي در وقت و هزينهصرفه. 3.1.1.1
ها و مدت زمان تر است؛ چرا كه هزينه ا به صرفههجويي در زمان و هزينه به لحاظ صرفه

ي بيشتر و مـذاكره راجـع بـه چنـدين قـرارداد بـه       ها رندهيمجوز گضروري براي يافتن 
ي حـق   آوري و محاسـبه  هـا، جمـع   صورت جداگانه، حفظ اين قراردادها، نظارت بر آن

يـك   انحصـاري كمتـر اسـت زيـرا دارنـده فقـط بـا        در مجـوز به وضوح ... امتيازها و 
  ).Rader,Furr,2004:2(مجوزگيرنده مواجه است 

نخستين مجوزگيرنده : 14الوداد كاملهيرنده مجوز گعدم ضرورت درج شرط . 3.1.1.2
كننـد بـا مجوزدهنـده     ي بعدي، معموالً سعي مـي ها رندهيمجوز گغيرانحصاري، و گاهي 

ات بيشـتري  راجع به اين احتمال كه وي در آينده بـه بعضـي از مجوزگيرنـدگان امتيـاز    
بدهد وارد بحث و گفتگو شوند و اين شرط را در قرارداد بگنجانند كه چنانچه به يكـي  

 هـا  آناز مجوزگيرندگان بعدي امتياز بيشتري اعطا شود، اين امتياز خود به خود به نفـع  
ي كـه ممكـن   رندگانيمجوز گوسيله مطمئن شوند كه در آينده  اجرا گردد و بديننيز قابل

ي  تري برخوردار نخواهـد شـد و عرصـه    باشند از امتياز و شرايط مطلوب است رقيبشان
» الـوداد  شرط مجوزگيرنـده كاملـه  «اين شرط كه با عنوان . شودتنگ نمي ها آنرقابت بر 
ترين شروط مجوز غير  عنوان يكي از مهم معموالً به)WIPO,2005:49( شود شناخته مي
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ا پيچيده كرده و يكـي از عوامـل اصـلي    شود كه تا حدودي قرارداد ر انحصاري ذكر مي
بديهي است كه چنـين شـرطي   . آيد حساب مي نزاع و دعوي در مجوز غير انحصاري به

  . در مجوز انحصاري به دليل طبيعت اين نوع مجوز مصداق ندارد
گاهي ممكن است منافع : امكان بيشتر براي انتخاب شخص واجد صالحيت. 3.1.1.3

حقوق مالكيت صنعتي خود 15سازيده اقتضا كند كه تجاريراهبردي يا تجاري مجوزدهن
براي نمونه، اگر مجوزگيرنده در بازار . را از طريق يك مجوزگيرنده خاص صورت دهد

اي در رابطه با مـال  هاي ويژهيا فناوري معيني، شخصي مهم محسوب شود يا صالحيت
برسـد كـه منـافع    نظر داشته باشد، مجوزدهنده ممكن است بـه ايـن نتيجـه    فكري مورد

اي بر منـافع اعطـاي حقـوق بـه چنـدين       اعطاي حقوق انحصاري به چنين مجوزگيرنده
  ).Rader,Furr,2004:2( انحصاري غلبه داردمجوزگيرنده غير

ي انحصـاري   توانـد از مجوزگيرنـده   مجوزدهنده عموماً مـي : باالتر  حق امتياز. 3.1.1.4
از بيشتري براي همان موضـوع قـرارداد   نسبت به مجوزگيرندگان غير انحصاري حق امتي

كه در اين نوع مجوز، مجوزگيرنده در قلمرو قرارداد رقيبي نـدارد   تقاضا كند و ازآنجايي
ي نمايد، حاضـر اسـت   ساز يتجارتري موضوع قرارداد را تواند در شرايط مطلوب و مي

تجـاري   اگـر وضـعيت  . مبلغ بيشتري براي انعقاد قرارداد مجـوز بهـره بـرداري بپـردازد    
مجوزگيرنده آتي، معيارهاي خاصي مانند توانايي پرداخت به موقع حق امتياز را محقـق  

) Rader,Furr,2004:2( سازد، راهبرد اعطاي مجوز انحصاري بهترين گزينه خواهد بود
البته اين بدان معنا نيست كه مجوزدهنده هميشه بايد در پـي اعطـاي مجـوز انحصـاري     

مجوز انحصاري فقط يك حق امتياز را . انحصاري ترجيح دهدربوده و آن را به مجوز غي
انحصاري ممكـن اسـت حـق امتيازهـايي از چنـدين      دارد، در حالي كه مجوز غير بردر 

  ).Poltorak,Lerner,2005:48( مجوزگيرنده را به دنبال داشته باشد
ـ   : امنيت بيشتر اطالعات اختصاصـي و محرمانـه  . 3.1.1.5 ن در مجـوز انحصـاري، اي

مجاز بتواند به اطالعات اختصاصي و محرمانه از طريـق افشـاي   احتمال كه شخص غير
يابد چرا كه عالوه بـر مجوزدهنـده تنهـا يـك شـخص       غيرعمدي دست يابد كاهش مي

به اطالعات مهم و اختصاصي موضوع قرارداد دسترسي دارد و در نتيجه ) مجوزگيرنده(
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ايـن در  . يابـد  ات محرمانـه كـاهش مـي   طبيعي ضريب خطا در فاش شدن اطالع طور به
غير انحصاري به دليل كثرت مجوزگيرندگان، احتمـال افشـاي    حالي است كه در مجوز 

نسبت افزايش تعداد مجوزگيرندگان، ضريب  و بهسهوي اطالعات محرمانه باالتر است 
ويژه وقتي مهـم   حفاظت و امنيت اطالعات محرمانه و اختصاصي به.يابد خطا افزايش مي

هاي  ست كه دسترسي به اسرار تجاري، دانش فني و اطالعات فني و تخصصي از مؤلفها
  ).Rader,Furr,2004:2(برداري به حساب بيايد مهم حقوق موضوع قرارداد بهره

برداري ترين و تنها مزيت قرارداد مجوز بهرهشايد مهم :از ديدگاه مجوزگيرنده . 3.1.2
ــده، ب ــدگاه مجوزگيرن رخــورداري از موقعيــت انحصــاري در قلمــرو  انحصــاري، از دي

ي كه در پـي كسـب   ا رندهيمجوز گمسلماً چنين موقعيتي، براي . جغرافيايي قرارداد باشد
نظـر  برداري از مال فكري موضوع قـرارداد و فنـاوري مـورد   منفعت تجاري از قبل بهره

، به فعاليت تواند بدون وجود رقيب در بازار است، بسيار مطلوب خواهد بود، چرا كه مي
  .انحصاري بپردازد

  برداري انحصاريخطرات قرارداد مجوز بهره. 3.2
در كنار مزاياي مجوز بهره برداري انحصـاري، ممكـن اسـت طـرفين بـا خطراتـي       

  .پردازيم مي ها آنها را تهديد كند كه در ادامه به  تواند منافع بالقوه آن مواجه باشند كه مي
  
  هندهمجوزدخطرات مربوط به . 3.2.1

در موردي كه دسترسي انحصاري به حقوق مالكيت صنعتي يك : تحريك رقبا. 3.2.1.1
كه در ادامه خـواهيم   طور همانو ( مجوز دهندگانگردد مزيت رقابتي مهم محسوب مي

بـا خطـر تحريـك رقبـاي مجوزگيرنـده انحصـاري بـه ايجـاد         ) گفت، مجوزگيرنـدگان 
در صورت موفقيت شخص ثالـث  . اند اجهمو شده مجوز دادهجايگزيني براي مال فكري 

اي ندارد جز اينكه افـول ارزش  سازي مال فكري جايگزين، مجوزدهنده چارهدر تجاري
مال فكري خود را به نظاره بنشيند يا اينكه اگر مال فكـري جـايگزين، نـاقض بـه نظـر      

ه يكي از راهكارهايي كه ممكن است مجوزدهنـد . ي يك جبران قانوني باشددر پبرسد، 
-در مقابل چنين خطري اتخاذ كنـد، عبـارت اسـت از راهبـرد اعطـاي مجوزهـاي غيـر       
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منـد  اشخاص ثالث عالقـه . دسترس كردن گسترده مال فكرينتيجه، قابلانحصاري و در
برداري از به مال فكري مجوزدهنده عموماً درخواهند يافت كه انعقاد قرارداد مجوز بهره

مـال فكـري جـايگزين و گـاه      دسـت آوردن ا بـه  نظر وقت و هزينه نسبت به ايجـاد يـ  
با خطر اقامه دعوا در صورت نقض حقوق مجوزدهنده به وسيله مال فكري  شدن مواجه

  ).Rader,Furr,2004:3(تر است  جايگزين، به صرفه
مجوزدهنــده : از موضــوع قــرارداد رنــدهيمجوزگبــرداري نــامطلوب  بهــره. 3.2.1.2

برداري مطلوب مجوزگيرنـده از مـال   احتمال بهرهانحصاري بايد تدابيري جهت افزايش 
امكان بيان استانداردهاي اجراي قرارداد در مجـوز   16.فكري موضوع قرارداد اتخاذ نمايد

برداري وجود دارد، ولي چنين تمهيدي اطمينان كافي نسبت به اجتناب از اختالفات بهره
-ميل حق امتيـاز حـد  حتي تح. دهدمرتبط با اجراي تعهدات مجوزگيرنده به دست نمي

سختي بتواند از الزامات حـق امتيـاز    اگر مجوزگيرنده به: هايي داردنيز محدوديت 17اقلي
اقلي فراتر رود، باز هم مجوزدهنده ممكن است از درآمدهاي بيشـتري كـه احتمـال    حد

انحصاري به دست داشت از انتخاب يك مجوزگيرنده جسورتر يا اعطاي مجوزهاي غير
بنابراين، مسئله نحوه اجراي قرارداد توسط مجوزگيرنده هميشـه بـه   . ددآورد محروم گر

  ).Rader, Furr, 2004:3,4(ماند عنوان خطري بزرگ براي مجوزدهندگان باقي مي
 

  رندهيمجوزگخطرات مربوط به . 3.2.2
هـاي تجـاري رقـابتي، اعطـاي مجـوز       در محيط: رندهيمجوزگتحريك رقباي . 3.2.2.1

اهميت، ممكن است رقباي مجوزگيرنـده را  قوق مالكيت صنعتي باانحصاري راجع به ح
نسبت به تحصيل يا ايجاد اموال فكري جايگزين يا حتـي نقـض حـق مالكيـت فكـري      

حتي در صورت عدم ارتكاب نقض قابل كشف، بـه ميزانـي كـه رقبـاي     . تحريك نمايد
زگيرنده بـه  ها موفق شوند، ارزش حقوق انحصاري مجو گونه تالش مجوزگيرنده در اين
. يابد و مجوزگيرنده ممكن است در بازار دچار وضعيت نامطلوبي شود شدت كاهش مي

اين در حالي است كه مجوزگيرندگان غيرانحصاري همين مال فكري با چنين خطراتـي  
ها گزينه دريافت مجوز بهره برداري را در اختيـار   مواجه نخواهند بود چرا كه رقباي آن

  ).Rader,Furr,2004:3( تري است صرفه انتخاب بهخواهند داشت كه معموالً
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در مقايسه بـا مجوزگيرنـده غيرانحصـاري،    : مجوزدهندهتوقع و انتظار بيشتر . 3.2.2.2
هـاي  ي را در زمينـه شـتر يتـالش ب مجوز دهنده ممكن است از مجوزگيرنده انحصـاري  

وقـع بيشـتر،   دليـل ايـن ت  . عملياتي يا مالي مربوط به مال فكري يكسان خواسـتار شـود  
كردن يكي از خطـرات اعطـاي مجوزهـاي انحصـاري      كم اثردغدغه مجوزدهنده براي 

سازي مال فكـري  قبول در تجارييعني قصور مجوزگيرنده در دستيابي به پيشرفت قابل
خود، مجوزگيرنده را در صورت عـدم اجـراي تعهـدات، در      اين واقعيت، به نوبه. است

ادن حقوق انحصاري يا تمام حقوق ناشي از مجـوز  ها، از دست د معرض تحمل جريمه
  ).Rader,Furr,2004:3( دهدقرار مي
ترين خطـرات  يكي از جدي: قصور مجوزدهنده در تضمين موضوع قرارداد. 3.2.2.3

پيشروي مجوزگيرنده، عبارت است از اينكـه مجوزدهنـده مـال نـاقض حقـوق فكـري       
ي موضوع مجـوز انحصـاري، اقـدام    ديگران را مجوز دهد يا در برابر نقض حقوق فكر

ــد        ــظ ننماي ــرارداد را حف ــوع ق ــاري موض ــرار تج ــانگي اس ــا محرم ــد ي ــانوني نكن ق
)Rader,Furr,2004:3 .(   ،در اين خصوص، مجوزگيرنده بايد تالش كند تا حـد ممكـن

  .در قرارداد به اين موضوع پرداخته شود
  

  برداري انحصاريحقوق و تعهدات طرفين قرارداد مجوز بهره. 4
برداري انحصاري، مانند هر قرارداد ديگـر، طـرفين در برابـر    در قرارداد مجوز بهره

  .پردازيمها مي ترين آنيكديگر حقوق و تعهداتي دارند كه در ذيل به مهم
  

  مجوزدهندهحقوق و تعهدات . 4.1
  مجوزدهندهحقوق . 4.1.1

مجـوز  يـاز بايـد بـه    گاه به صرف انعقاد قرارداد، حـق امت : ازيحق امتدريافت . 4.1.1.1
 18پرداخت گردد و اين در صـورتي اسـت كـه حـق امتيـاز بـه صـورت مقطـوع         دهنده

انديشي كرده و شرطي باشد يا اينكه مجوزدهنده در هنگام انعقاد قرارداد، دور شده نييتع
 در نظـر اقلي را مثالً به صورت ساالنه براي او در قرارداد بگنجاند كه يك حق امتياز حد
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مند شدن باشد، بهره) درصدي(19اگر حق امتياز، مستمر). WIPO,2005:48( گرفته باشد
جهت مطالعـه  (مجوزدهنده از حق امتياز به موفقيت مجوزگيرنده بستگي خواهد داشت 

  ).The University of Manchester, pp.34etseq. بيشتر در زمينه حق امتياز، نك
يكـي ديگـر از حقـوق    : سـازي نظارت و كنترل نسبت به توليد و تجـاري  . 4.1.1.2

. اسـت ... ي مواد اوليـه و   مجوزدهنده، حق نظارت و كنترل نسبت به توليد، توزيع، تهيه
از آنجا كه مجوزگيرنده در پي حفظ شهرت و اعتبار خود اسـت، معمـوالً ايـن حـق را     

توليد و به ويـژه تهيـه مـواد خـام و اوليـه        دارد كه بتواند بر شيوه براي خود محفوظ مي
منظور كنترل كيفيت ملزم باشد مـواد   ظارت داشته باشد، بدين شكل كه مجوزگيرنده بهن

خام و اوليه را از شخص يا منبع خاصي خريداري يا براي توليد حتماً از فراينـد معينـي   
لذا حفـظ شـهرت و   . استفاده نمايد و همچنين امكان بازرسي مجوزدهنده را فراهم كند

-اني چنين حقي است كه تقريباً در تمامي انواع مجوز بهرهاعتبار مجوزدهنده يكي از مب

در . برداري مالكيت صنعتي وجود دارد ولي در مجوز انحصـاري اهميـت بيشـتري دارد   
برداري از عالمت تجاري ويژگي خاصـي دارد كـه آن را از سـاير    عين حال، مجوز بهره

المت تجـاري ايـن اسـت    برداري از ع ويژگي قرارداد مجوز بهره. كند مجوزها متمايز مي
كنندگان بـا اعتمـاد بـه عالمـت تجـاري موضـوع مجـوز، اقـدام بـه خريـد            كه مصرف

شناسـد و بـه محـض ديـدن     در واقع، مصرف كننده عالمت را مـي . كنندمحصوالت مي
عالمتي خاص بر روي يك كاال، كيفيت محصوالت عرضه شده تحت آن عالمت را بـه  

ين محصول توليد شده توسط دارنده عالمت تجاري آورد و از اين حيث، فرقي بياد مي
  . و محصولي كه مجوزگيرنده آن را توليد نموده نيست

برداري از ثبت يـا اظهارنامـه ثبـت     قرارداد اجازه بهره«: 86قانون  44مطابق با ماده 
مؤثر كنترل مجوزدهنده بر كيفيت و مرغوبيت كاال و ارائـه خـدمات    طور بهعالمت بايد 
در غير اين صورت و يا در صورتي كه كنتـرل  . ده كننده را در برداشته باشدتوسط استفا

نامـه در   آيين.»برداري فاقد اعتبار خواهد بود مؤثر انجام نگيرد، قرارداد اجازه بهره طور به
ي را در زمينـه كنتـرل   طيوجـود شـرا  مرجع ثبت مكلف اسـت  «: دارد مقرر مي 142ماده 

كاالهــا يــا خــدمات موضــوع عالمــت توســط  مجــوز دهنــده بــر كيفيــت و مرغوبيــت
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بـرداري  اين صورت مجـوز بهـره   برداري احراز كند، در غيرمجوزگيرنده در مجوز بهره
  .»قابل ثبت نخواهد بود

  مجوزدهندهتعهدات . 4.1.2
تـرين تعهـدات مجوزدهنـده تسـليم     از جملـه مهـم  : تسليم موضوع قـرارداد . 4.1.2.1

وي . برداري مفيـد و مـؤثر از آن اسـت    به منظور بهره برداري موضوع قرارداد مجوز بهره
اي كـه قابليـت    گونـه  موظف است حسب مورد با توجه به مال موضوع مجوز، آن را بـه 

با توجه . )130: 1387، يصابر(برداري مؤثر داشته باشد، به مجوزگيرنده تسليم كند بهره
ه چيزي تسليم مال فكري ، اينكه چ)قانون مدني 369ماده (به عرفي بودن مفهوم تسليم 
براي مطالعه بيشـتر  (گردد  شود با رجوع به عرف تعيين مي موضوع قرارداد محسوب مي

  ).680:1384انصاري، طاهري، . راجع به شيوه تسليم نك
برداري به اشـخاص ثالـث در   عدم انجام فعاليت و عدم اعطاي مجوز بهره. 4.1.2.2

دهنـده كـه هرچنـد از تعريـف و طبيعـت      از ديگر تعهدات مهـم مجوز : قلمرو قرارداد
گردد، ولي معموالً براي تأكيد بيشتر در  قرارداد مجوز بهره برداري انحصاري مستفاد مي

انحصـاري،   برداري گيرد، اين است كه در مجوز بهره خود قرارداد مورد تصريح قرار مي
و در مجوزدهنده تعهد دارد كه نه تنها به اشخاص ديگري در خصوص همـان موضـوع   

. برداري ندهد بلكه خود نيز در همان قلمرو به فعاليت نپـردازد همان قلمرو، مجوز بهره
-نامه، در صورتي كه درخواست ثبت قرارداد مجـوز بهـره   آيين 52ماده  1به موجب بند 

بـرداري انحصـاري بـه    برداري مربوط به اختراعي باشد كه قبالً در مورد آن مجوز بهـره 
  .كندبرداري خودداري ميثبت از ثبت مجوز بهره ثبت رسيده است، مرجع

مجوزدهنده تعهد دارد كـه مـال   : برداريتضمين موضوع قرارداد مجوز بهره. 4.1.2.3
بـرداري باشـد؛ بـدين     زمان انقضاء مـدت قـرارداد قابـل بهـره     قرارداد تافكري موضوع 

شـود، مـال   توضيح كه به عنوان مثال اگر موضوع مجوز، اسـرار تجـاري باشـد، افشـا ن    
موضوع مجوز، ناقض حقوق مالكيت فكري اشخاص ثالث نباشد يا اگر حق اختراع يـا  

  .اقدام كندعالمت تجاري نقض شوند، در برابر آن به عنوان خواهان 
  رندهيمجوزگحقوق و تعهدات . 4.2
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  رندهيمجوزگحقوق . 4.2.1
نـده بعـد از   مجوزگير: سازي موضوع مجوز بهره بردارياستقالل در تجاري. 4.2.1.1

كـامالً مسـتقل، از    طـور  بـه بـرداري،   تواند با رعايت شرايط مجوز بهره انعقاد قرارداد مي
مبنـاي چنـين تعهـدي از    . برداري نموده و آن را تجاري سازي كند موضوع قرارداد بهره

بـرداري بـه   شود كه موجب اعطاي حق بهـره  برداري ناشي ميماهيت قرارداد مجوز بهره
بـه همـين   . گردد و نبايد آن را با عقدي مانند شركت اشـتباه گرفـت  صورت مستقل مي
بـرداري، بنـدي اسـت كـه بيـان      هاي مجوز بهـره  هاي رايج در قرارداد دليل، يكي از بند

، شركت تجاري يا قرارداد ديگري از اين سنخ 20دارد رابطه طرفين، مشاركت انتفاعي مي
اي در مجوز انحصاري نمـود  هبديهي است كه چنين خصيص). WIPO,n.d:20( .نيست

  .بيشتري دارد
مجوزگيرنده، : بيني در صورت پيش 21برداري فرعي قرارداد مجوز بهره انعقاد. 4.2.1.2

به خصوص در قرارداد مجوز انحصـاري، ممكـن اسـت بخواهـد در قلمـرو سـرزميني       
 طـور  بـه در اين صورت، اين موضوع بايد . قرارداد، حق اعطاي مجوز فرعي داشته باشد

لـذا در  ) WIPO,2005:51(خاص مورد مذاكره قرار گرفتـه و در قـرارداد بيـان گـردد     
 توانـد مجـوز فرعـي بدهـد     صورت عدم تصريح بـه چنـين حقـي، مجوزگيرنـده نمـي     

)Huber,2003:101 (      البته الزم است در قرارداد مشخص شـود كـه آيـا اعطـاي مجـوز
شـود،   ها اين مجوز اعطا مي نفرعي، انتخاب مجوزگيرنده فرعي و شرايطي كه بر طبق آ

دليل ). WIPO,2005:51( منوط به رضايت قبلي و كتبي مجوزدهنده اصلي هست يا نه
اين امر واضح است؛ در واقع مجوزگيرنده فرعي قرار است از مال فكري موضوع مجوز 

برداري كند و طبيعي است كـه احتيـاط اقتضـا دارد مجوزدهنـده اصـلي در حـدود       بهره
در ايـن   86قـانون  . بينـي نمايـد   نترل مجوزهاي فرعي را براي خود پيشمتعارف حق ك

بـرداري از  نامـه در زمينـه مجـوز بهـره     آيـين  141باوجود اين، ماده . زمينه حكمي ندارد
داند در قرارداد تصريح شود كه آيا مجوزگيرنـده حـق اعطـاي    عالمت تجاري، الزم مي

نامه، اصـل بـر    دهد كه از ديدگاه آيينن مياين ماده نشا. هاي بعدي را دارد يا خير مجوز
  .عدم وجود حق اعطاي مجوز فرعي توسط مجوزگيرنده است
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مجوزگيرنده ممكن است حـق  ، بسته به حقوق كشورها: ي دعواي نقضاقامه. 4.2.1.3
بـراي نمونـه،   . اقامه دعواي نقض عليه ناقضين حق فكري موضوع مجوز را داشته باشد

، فقـط مجوزگيرنـده   197722 قانون حق اختـراع  67از بخش  1د در انگلستان بر طبق بن
انحصاري، به موجب قانون حق اقامه دعواي نقض حق اختراع را دارد، البتـه مطـابق بـا    

در كانادا، حتـي مجوزگيرنـده   . همان بخش، دارنده هم بايد به دادرسي جلب شود 3بند 
قـانون   31بـر طبـق بخـش    .انحصاري از امكان اقامه چنين دعوايي برخوردار اسـت غير

بيني در قرارداد، مجوزگيرنده انحصـاري از   انگلستان، به شرط پيش 1994عالئم تجاري 
در نتيجه، در مجوز . گرددهاي يك قرارداد واگذاري برخوردار ميهمان حقوق و جبران

در . بيني شـده باشـد   انحصاري عالمت تجاري، چنين حقي بايد براي مجوزگيرنده پيش
تواند دعـواي   مجوزگيرنده انحصاري عالمت تجاري مي 23ه موجب قانون لنهامآمريكا، ب

در رابطه با حق اختراع، مجوزگيرنده ). Byrne,Mcbratney,2005:21( نقض اقامه كند
ــي  ــاري م ــد      انحص ــه نماي ــض اقام ــواي نق ــده، دع ــوز دهن ــب مج ــدون جل ــد ب  توان

)Byrne,Mcbratney,2005:22.(  
  :داردبيان مي در اين خصوص 86قانون  60ماده 

جام هرگونه فعـاليتي  ان 24، عبارت است از معناي نقض حقوق مندرج در اين قانون«
در ايران كه توسط اشخاصي غير از مالك حقـوق تحـت حمايـت ايـن قـانون و بـدون       

، هرگـاه ثابـت    عالوه بر مالك حقوق تحت حمايت اين قانون.گيرد موافقت او انجام مي
از مالك درخواست كرده است تا بـراي خواسـته معينـي بـه      استفاده، اجازهشود دارنده 

دادگاه دادخواست بدهد و مالـك امتنـاع كـرده يـا نتوانسـته آن را انجـام دهـد، دادگـاه         
،  الوقوع حقوق تواند عالوه بر صدور دستور جلوگيري از نقض حقوق يا نقض قريب مي

جهـت احقـاق حـق    به جبران خسارت مربوط نيز حكم صادر كند و يا تصميم ديگري 
  .»اتخاذ نمايد

  رندهيمجوزگتعهدات . 4.2.2
مقرر در  ازيحق امت، پرداخت رندهيمجوزگترين تعهد مهم: پرداخت حق امتياز. 4.2.2.1

 . قرارداد است
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مجوزدهنده : برداري ي از موضوع قرارداد مجوز بهرهو كافبرداري مؤثر  بهره. 4.2.2.2
در حق امتياز مقطـوع،  . كسب منافع اقتصادي استصدد برداري، دربا اعطاي مجوز بهره

 بـرداري مجوزگيرنـده و نحـوه آن وابسـته نخواهـد بـود      آمد مجوزدهنـده بـه بهـره    در
)Poltorak,Lerner,2005:103 (برداري از موضوع مجوز اما در حق امتياز مستمر، بهره

بـرداري از حـق   چرا كه اگر مـثالً در مجـوز بهـره   . كندبراي مجوزدهنده اهميت پيدا مي
صدي از توليد يا فروش باشد و مجوزگيرنده اختراع را رها كرده و اختراع، حق امتياز در

عـالوه، حتـي در    بـه .شـود نظر مجوزدهنده محقق نميبرداري نكند، سود مورداز آن بهره
مواردي كه حق امتياز به صورت مقطوع تعيين شده، ممكن اسـت هـدف مجوزگيرنـده    

مجوزدهنده و ارتقاي اختراع يا افزايش اعتبار دارنده عالمـت   شدن مشهورجلوگيري از 
  .تجاري باشد

استفاده از حق تلقي برداري از اختراع ممكن است سوءعالوه بر اين، گاه عدم بهره
 :كنوانسـيون پـاريس   5بر طبق بند دو مـاده  . شده و به صدور مجوز اجباري منجر گردد

قانوني را دارد كه اعطاي مجـوز اجبـاري را جهـت     هر كشور اتحاديه حق اتخاذ تدابير«
هاي محتمل ناشي از استيفاي حقوق انحصاري تفويض شده مانند عـدم  استفادهمنع سوء

 ,Cottier et al. جهـت مطالعـه بيشـتر در ايـن زمينـه نـك      (» داردكارگيري، مقرر ميبه

2013:10.(  
ابت كند كه مالـك عالمـت   هر ذينفع كه ث... «: مقرر داشته است 86قانون  41ماده 

ثبت شده شخصاً يا به وسيله شخصي كه از طرف او مجـاز بـوده اسـت، آن عالمـت را     
اقل به مدت سه سال كامل از تاريخ ثبت تا يك ماه قبل از تاريخ درخواسـت ذينفـع   حد

  .»...دادگاه تقاضا كند را ازتواند لغو آن استفاده نكرده است، مي
قـرارداد   معمـوالً در مجوزدهنـده  : برداري از ميزان معين رهعدم تجاوز در به. 4.2.2.3

بـرداري را مشـخص    مجوز بهره برداري براي مجوزگيرنده حداقل و حداكثر ميزان بهره
در صـورتي كـه چنـين شـرطي     . كند و مجوزگيرنده نبايد از اين ميـزان تجـاوز كنـد    مي

. نظر تعيين خواهد شـد مورد نشده باشد، ميزان استفاده با توجه به عرف قرارداد بيني پيش
ي كه از حدود مجوز محدود شده تجاوز كند، ممكن اسـت  ا رندهيمجوز گدر انگلستان، 
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 بـرداري يـا نقـض حقـوق دارنـده مسـئول باشـد       به خاطر نقض قـرارداد مجـوز بهـره   
)Byrne,Mcbratney,2005:36.(  

معمول  طور بهري بردا از آنجا كه موضوع قرارداد مجوز بهره: حفظ محرمانگي. 4.2.2.4
مشتمل بر اطالعات محرمانه از قبيل دانش فني يا اسرار تجاري است، بايد تمهيداتي در 

به همين منظور، پيش از انجام . گونه اطالعات انديشيده شودجهت حفظ محرمانگي اين
يـا قـرارداد    25مذاكرات مربوط به انعقاد قـرارداد، معمـوالً طـرفين، قـرارداد عـدم افشـا      

شـوند و   كنند كه به موجب آن، اطالعـت محرمانـه مشـخص مـي    امضا مي 26محرمانگي
  ).WIPO,2005:108( شود ها مي مجوزگيرنده احتمالي ملتزم به حفظ محرمانگي آن

، قرارداد طرفين است؛ بر طبـق اصـول قراردادهـاي    اصوالًمبناي حفظ محرمانگي، 
، طرفي كه اطالعـات  در صورت عدم تصريح به محرمانگي اطالعات: المللي تجاري بين

اين وضـعيت هنگـامي   . كند، ممكن است متعهد به حفظ محرمانگي باشد را دريافت مي
اي طـرفين، افشـاي    دهد كه به دليل ماهيت خـاص اطالعـات يـا وصـف حرفـه      رخ مي

ها بـراي مقاصـد شخصـي پـس از خاتمـه مـذاكرات، توسـط         اطالعات يا استفاده از آن
). UNIDROIT,2010:65,66(باشـد   تيـ حسـن ن اصـل كلـي    برخالفكننده،  دريافت

اند، مشمول چنين تعهـدي خواهنـد    مسلماً اطالعاتي كه در جريان قرارداد نيز افشا شده
در حقوق ما در صورت عدم تصريح، براي تشخيص محرمانه بودن اطالعات و بـه  . بود

ردي تبع آن، وجود تعهد محرمانگي، بايد به عرف مراجعه نمود و ديد كـه در چـه مـوا   
  .داند چنين تعهدي را براي دريافت كننده اطالعات محقق مي

  
  برداري انحصاريثبت قرارداد مجوز بهره. 5

تواننـد در برابـر معـامالت     يا مجوزگيرنده مـي  رندهيانتقال گاز طريق ثبت قرارداد، 
دهنـده حمايـت شـوند    معارض بعدي نسبت به همان مال به وسـيله دارنـده يـا انتقـال    

)Byrne,Mcbratney,2005:39 .( قـانون عالئـم    28بخش  2در انگلستان، مطابق با بند
كه برداري عالمت تجاري تنها در صورتي نافذ است قرارداد مجوز بهره«، 1944تجاري 
با وجـود ايـن، در   . »بوده و توسط مجوزدهنده يا به نمايندگي از وي امضا شود مكتوب
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). Byrne,Mcbratney,2005:35,36(انگلستان، ثبت چنين قـراردادي اختيـاري اسـت    
بخش  3در بند  194927هاي ثبت شده و قانون طرح 46در ماده 1977قانون حق اختراع 

B15   بـرداري از حـق اختـراع و طـرح را ضـروري      به ترتيب ثبت قرارداد مجـوز بهـره
اي فدرال كه ثبت مجوزهاي حق اختراع را ضـروري بدانـد   در آمريكا، مقرره. اند دانسته
 ).Byrne,Mcbratney,2005:39(ندارد  وجود

كـه بـه   ) 65: 1385صـفايي،  (شـود  در حقوق ما اصل رضايي بودن عقود اجرا مي
گذار بنا بـه   موجب آن براي ابراز اراده نياز به وسيله خاصي نيست؛ اما در مواردي قانون

سته مصالحي، برخي تشريفات از قبيل تنظيم سند رسمي را براي اعالم اراده ضروري دان
بـرداري از اختـراع و   گونه قرارداد مجوز بهـره هر«: 86 قانون 50 به موجب ماده 28.است
هـا بـه اداره    هاي صنعتي ثبت شده يا عالمت ثبت شده يا اظهارنامه مربـوط بـه آن  طرح

اداره مالكيت صنعتي مفاد قرارداد را به صورت محرمانه . شودمالكيت صنعتي تسليم مي
گونه قراردادها نسـبت بـه   تأثير اين. كندداري را ثبت و آگهي ميبرحفظ ولي مجوز بهره

نامه نيـز ثبـت قـرارداد     آيين 51ماده  .»اشخاص ثالث منوط به رعايت مراتب فوق است
نامه به ترتيب  آيين 122و  80مواد . ي از اختراع را ضروري دانسته استبردار مجوز بهره

  .اند بيني كرده ي و عالمت تجاري را پيشبرداري از طرح صنعتثبت قرارداد مجوز بهره
-همان. نامه، در مورد ثبت قرارداد در مرجع ثبت است از قانون و آيين ادشدهمواد ي

قانون صراحتاً مقرر داشته، ضمانت اجراي عدم ثبت، قابـل اسـتناد    50طور كه متن ماده 
ور، از نظر لـزوم  با توجه به اطالق مواد مذك. نبودن قرارداد در برابر اشخاص ثالث است

بر طبـق مـاده   .ثبت در اداره مالكيت صنعتي، فرقي بين مجوز انحصاري و غير آن نيست
بـرداري  نامه هم كتبي بودن و هم تنظيم سند رسمي براي قرارداد مجـوز بهـره   آيين 178

در اين زمينه (برداري فرقي نيست ضرورت دارد و از اين حيث هم بين انواع مجوز بهره
  ).نامه آيين 143و  94، 93، 47، 21مواد  .همچنين رك

  
  29برداري انحصاري از حقوق مالكيت صنعتي و حقوق رقابتمجوز بهره. 6

برداري از حقوق مالكيت صنعتي، به دليـل ايجـاد نـوعي    مجوزهاي انحصاري بهره
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مقررات اصلي حاكم بر حقوق رقابت . انحصار، در معرض نظارت حقوق رقابت هستند
. 30نامه عملكرد اتحاديـه اروپـايي   آيين 102و  101اند از مواد  وپايي عبارتدر اتحاديه ار

هـاي  در نظـام . شودديده مي 31قانون شرمن 2و  1در آمريكا، نظير اين مقررات در مواد 
در . بـرداري انحصـاري وجـود دارد   حقوقي يادشده، اصوالً امكان انعقاد مجوزهاي بهره

به مجوزها، كميسيون اروپا، بـا در نظـر گـرفتن     گيري راجع عين حال، به منظور تصميم
هاي مختلف مجوز انحصاري حق اختراع، از طريـق ارزيـابي   مقررات يادشده، بين دسته

يا ماهيت متقابـل يـا غيـر متقابـل     ) ها آنرقيب يا غير رقيب بودن (رابطه رقابتي طرفين 
تـري بـا   لـوب در حقـوق آمريكـا، برخـورد مط   . كندترتيب مقرر بين طرفين تفكيك مي
گيرد و اماره قانوني بودن مجوزهاي انحصـاري برقـرار   مجوزهاي انحصاري صورت مي

قانون حق اختـراع   216پردازي واضح بخش توان ناشي از عبارتاين اماره را مي. است
دانست كه اعطاي مجوزهاي انحصاري را اجراي مشروع حقـوق اعطـا شـده بـر طبـق      

ضـد   مسـائل توافقـاتي كـه در آمريكـا ممكـن اسـت      تنهـا  . كندحقوق اختراع تلقي مي
انحصاري در خصوص مجوزهاي انحصاري حق اختراع مطرح كنند توافقاتي هستند كه 

معذلك، بدون اوضاع و احوال ديگـر،  . كنندمي تعامل 32اي افقيطرفين دخيل، در رابطه
ديـه  در اتحا. ضد انحصاري نيستند مسائلحتي مجوزهاي انحصاري بين رقبا هم موجد 

تحت حاكميت قوانين ملي كشورهاي عضو قرار دارد،  اصوالًاروپايي كه حقوق اختراع 
  ).Baumgartener, 2013:176,177(شود اماره مشابه قانوني بودن ديده نمي

مانعي براي انعقـاد مجوزهـاي    اصوالًدر حقوق ايران بر طبق اصل حاكميت اراده، 
كلي و حقـوق مالكيـت صـنعتي،     طور بهي برداري از حقوق مالكيت فكرانحصاري بهره

هم حـق   مجوز دهندهاين جهت كه در مجوز انحصاري،  از .خاص، وجود ندارد طور به
-برداري از موضوع مجوز را از خود سـلب مـي  اعطاي مجوز به ديگران و هم حق بهره

 960و  959دهد كه بـر طبـق مـواد    ي را صورت ميجزئكند، در واقع نوعي سلب حق 
، زاده قاسـم صـفايي،  . جهت مطالعه بيشـتر در ايـن زمينـه نـك    (ني مجاز است قانون مد

قانون اساسي كه  44هاي كلي اصل در فصل نهم قانون اجراي سياست). 43-33: 1389
بـرداري از  مقررات اصلي حقوق رقابت در كشور ما است، به مجوزهاي انحصاري بهره

تـوان گفـت   در عين حال مي. ستاي نشده اصريح اشاره طور بهحقوق مالكيت صنعتي 
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-كه اگر در موردي مجوز انحصاري به صورت شرط ضمن عقد بـوده و مصـداق سـوء   

 44از بند ط مـاده   2استفاده از موقعيت اقتصادي مسلط محسوب شود، مشمول قسمت 
قانون مذكور خواهد بود كه تحميل شروط قراردادي غيرمنصفانه را مخـل در رقابـت و   

  .استممنوع اعالم كرده 
  گيري نتيجه. 7

تر براي انعقاد قرارداد، پيچيـدگي كمتـر،   تر و زمان كوتاه ي نسبتاً پايين صرف هزينه
حق امتياز بيشتر و ضريب امنيتي باالتر براي حفظ اطالعات محرمانه از جملـه مزايـايي   

. كننـد تر ميهستند كه مجوز انحصاري را براي دارندگان حقوق مالكيت صنعتي مطلوب
تواند بدون رقيب در بازار فعاليت كـرده و   ي انحصاري نيز از اين طريق مي يرندهمجوزگ

به همين دليل، مجوزگيرندگان بيشتر تمايـل دارنـد كـه مجـوز     . سود مناسبي كسب كند
شود حق امتياز مجوز انحصاري، از البته همين امر موجب مي. انحصاري دريافت نمايند

در عين حال، با اعطـاي ايـن نـوع مجـوز، رقبـاي      . دحق امتياز ديگر مجوزها باالتر باش
افتند تا جايگزيني براي فناوري موضوع قـرارداد بيابنـد كـه در    مجوزگيرنده به تكاپو مي

حالت ديگر اين است . يابدها، ارزش فناوري مجوزدهنده كاهش مي صورت موفقيت آن
ضعيت نيز مطلوب كه رقبا، حق مجوزدهنده نسبت به مال فكري را نقض كنند كه اين و

. انحصاري توقع بيشتري دارند مجوزدهندگان، از مجوزگيرنده. از طرفين نيست كي چيه
عدم موفقيت مجوزگيرنده انحصاري، در مواردي كه حق امتياز مسـتمر اسـت بـه زيـان     

ممكن است مجوزدهنده در صورت نقض حـق توسـط ثالـث،    . مجوزدهنده خواهد بود
اين امور موقعيت مجوزگيرنده انحصاري را با خطر مواجه دعواي نقض اقامه ننمايد كه 

  .كندمي
 ديبر تولاز جمله حقوق مهم مجوزدهنده، به ويژه در مجوز انحصاري، حق نظارت 

اين .سازي فناوري توسط مجوزگيرنده، جهت حفظ اعتبار و شهرت خود استو تجاري
گذار، قرارداد فاقد  نونبرداري عالمت تجاري اهميت خاصي دارد و قاحق در مجوز بهره

اعتبـار اعـالم كـرده    شود بـي شرط كنترل يا قراردادي را كه در آن كنترل مؤثر انجام نمي
ــت ــريك   . اس ــتقالل دارد و ش ــرارداد اس ــازي موضــوع ق ــاري س ــده در تج مجوزگيرن
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-اصل را بر غيرانحصاري بودن مجوز بهره 86در قانون . شودمجوزدهنده محسوب نمي

رسد مبناي اين حكم توجه بـه  الكيت صنعتي قرار داده كه به نظر ميبرداري از حقوق م
در آمريكـا و اتحاديـه اروپـايي،    . خاص ناشي از مجوز انحصـاري بـوده اسـت    الزامات

ي مقررات اصـل آنكه   كند، حالدقت بررسي مي حقوق رقابت مجوزهاي انحصاري را به
ا نپرداخته است و بهتـر اسـت   صريح به اين قرارداده طور بهحقوق رقابت در كشور ما، 

  .مفصل بيان شود طور بهاحكام آن در قانون 
  

هانوشتپي
 
  .همين قانون است 86ن مقاله منظور از قانون در اي.1

2.Assignment. 
اما از ديدگاه ؛ )15:1382، شهيدي(تواند مبيع قرار گيرد اند كه اموال فكري نيز ميحقوقدانان بر اين عقيده برخي.3

قراردادهـاي واگـذاري    تـوان  ، نمـي مـدني از بيـع  قانون  338در حقوق ايران با عنايت به تعريف ماده ، نگارندگان
، حقوق فكري را بيع دانست چرا كه در آن به عين بودن مبيع تصـريح شـده اسـت در حـالي كـه در مـانحن فيـه       

ـ  . حق است، موضوع مجوز ، قبـولي درافشـان  ؛ 310-312: 1378، كاتوزيـان . كبراي مطالعه بيشتر در اين زمينـه ن
  .110-111: 1393، و نعمت اللهي؛ 107-96: 1386

4. License Contract (agreement). 
 اجـازه از اين قرارداد تحـت عنـوان قـرارداد    ، 86قانون . اصطالح قرارداد ليسانس كاربرد بيشتري دارد، ايران در.5

تسامح يـا در  اجازه با اين قرارداد موجد اذن است و ، داشت كه در واقع توجهاما بايد ؛ برداري ياد كرده استبهره
  .اند مجوز را به كار برندلذا نگارندگان ترجيح داده. معناي اعم به كار رفته است

  .نامه استهمين آيين نامه آيينمنظور از ، اين مقالهدر.6
7.Sole License 
8.Non-exclusive License 
9. Exclusive License 
10. United Kingdom Trademarks Act 
11.Technology Transfer Guidelines,para 190. 
 
12. Relatively Exclusive License 
13. Limited Exclusive License 
14. Most Favoured Licensee 

خـدمت يـا فرآينـدي كـه از نظـر تجـاري       ، سازي عبارت است از تبديل اختراع يا نوآوري به محصـول تجاري.15
  ).United Nations,2011:17( مطلوب است
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. نك. يابدبرداري مطلوب اهميت ميبهره، درصدي است و برخي موارد ديگر، زبه ويژه در موردي كه حق امتيا.16

  .اين مقاله 4.2.2.2شماره 
17. Minimum Royalty 
18. Lump-sum Royalty 
19. Running Royalty 
20. No joint venture clause 
21.Sub-license 
22.Patent Act 1977. 
23.Lanham Act 1946. 

  .نگارشي داردمتن ماده ايراد  ظاهراً .24
25. Non-disclosure Agreement(NDA) 
26.Confidentiality Agreement 
27.Registered Designs Act 1949 

  .به بعد 267صص : 1376، كاتوزيان. مطالعه بيشتر در اين زمينه نك براي .28
فصلي اسـت  موضوع م، خود، مجوزهاي انحصاري از ديدگاه حقوق رقابتجامع ذكر است كه بررسي  الزم به .29

 .كه در مجال ديگر بايد به آن پرداخته شود
30.Treaty on the Functioning of the European Union, 2007. 
31.United States Sherman Act 1890. 

  .رابطه بين رقبا است، از رابطه افقي منظور .32
  

  منابع
  فارسي. الف

، تهـران،  1دانشنامه حقوق خصوصي، ج ، )1384(انصاري، مسعود، طاهري، محمدعلي 
  .محراب فكر

، مصـوب  86هاي صنعتي و عالئم تجـاري   نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرحآيين 
1387.  

، ويـرايش  )2حقـوق مـدني   (اي از حقوق اموال گزيده، )1389(پارساپور، محمـدباقر  
  .شهر دانش: ، تهراندوم
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بيع، معاوضه، اجاره، جعالـه،  ( 1، عقود معين 6حقوق مدني ، )1382(شهيدي، مهـدي  
 .، تهران، مجمع علمي و فرهنگي مجد)قرض و صلح

 .شهر دانش: ران، تهقراردادهاي ليسانس، )1387(صابري، روح اله 

 .نشر ميزان: ، تهران، قواعد عمومي قراردادها)1385( صفايي، سيدحسين

حقوق مدني اشخاص و محجورين ، )1389(، سيدمرتضي زاده قاسمصفايي، سيدحسين، 
 .سمت: ، تهران)4ويراست (

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايـران مصـوب    44هاي كلي اصل قانون اجراي سياست 
1387.  

 .1379آيين دادرسي مدني قانون 

 .1386هاي صنعتي و عالئم تجاري  قانون ثبت اختراعات، طرح

  .قانون مدني
مفهوم بيع و تمايز آن از ساير قراردادهـا در  ، )1386( قبولي درافشان، سيد محمدهادي

 .شالك: ، تهرانحقوق ايران با بررسي تطبيقي در حقوق انگليس

شـركت  : ، تهـران 1 قواعد عمومي قراردادها، ج حقوق مدني،، )1376(كاتوزيان، ناصر 
 .سهامي انتشار

 -حقـوق مـدني، معـامالت معـوض، عقـود تمليكـي، بيـع       ، )1378(كاتوزيان، ناصر 
 .شركت سهامي انتشار: ، چاپ هفتم، تهرانقرض-اجاره -معاوضه

 .نشر ميزان: ، تهرانفرهنگ حقوق مالكيت معنوي). 1385(حسيني، سيدحسن  مير

 .نشر ميزان: ، تهرانحقوق اختراعات). 1387(سيدحسن حسيني،  مير
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