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دهیچک
دارنده و حق عموم مردم در ین حقوق انحصاریتعادل بیبرقراریااست بریحق اختراع، راهکاریمجوز اجبار

شده اسـت. هـدف ینیبشیاز کشورها پیاریبسیالمللی و حقوق داخلکه در اسناد بینیاز رفاه اجتماعیبرخوردار
حـقیاجبـارین نوع مجوز است. در حقوق ایـران، مجوزهـایاز این مقاله، بررسی تعریف، موارد صدور و احکام ا

-ه کرد. عدم بهـرهین حدود آن توجیی، به عنوان معطی حق اختراع، در تعیار حکومت اسالمیتوان با اختیاختراع را م

تواند احتکار تلقی شود. اعمال منجر به صدور ایـن مجـوز، در برداری از اختراع مورد نیاز عموم، تحت شرایطی، می
توان با قاعده الضـرر د ضرر به جامعه است که منع آن را میاستفاده از حق و موجب وروبسیاری موارد، مصداق سوء

توجیه نمود.

، احتکار، سوء استفاده از حقیارات حکومت اسالمی، اختیحق اختراع، مجوز اجبار:هاکلیدواژه
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مقدمه

المللی نخستین بار در کنوانسـیون پـاریس بـرای حمایـت از در سطح بین٢حق اختراع١مجوز اجباری
,Liuمطرح شد (٣صنعتیمالکیت ). پس از کنوانسیون پاریس، مجوز اجباری در قـوانین داخلـی بیشـتر 4

,Correaکشورها تصویب ( (از ایـن بـه بعـد ٤های تجاری حقوق مالکیت فکـری) و در موافقتنامه جنبه4
در زمینـه بینی شد. در آمریکا، به عنوان یکـی از کشـورهای پیشـرو هم پیش٥دوحه۲۰۰۱تریپس) و بیانیه 

مالکیت صنعتی، قانون خاصی راجع به مجوز اجباری تصویب نشده ولی این نوع مجوز در قوانین مختلف 
بینی شده است. در ایران هم مجوز اجبـاری در قـانون جهت تأمین نیازهای عمومی، از جمله نظامی، پیش

نامـه اجرایـی آن ) و آیین۸۶(از این به بعد قانون۱۳۸۶های صنعتی و عالئم تجاری ثبت اختراعات، طرح
بینی شده است.نامه) پیش(از این به بعد آیین۱۳۸۷مصوب 

توان چنین توجیه کرد که قانونگذار به عنوان معطـی محدود نمودن دارنده، در اعمال حق اختراع، را می
دهـد شـان میتواند قلمرو و نحوه اجرای آن را تعیین نماید. مطالعه موارد صدور مجـوز اجبـاری نحق، می
توان این پرسش را مطرح نمود کـه آیـا عـدم هایی بین این موارد و مسأله احتکار وجود دارد. لذا میشباهت

توان مصداق احتکار دانست؟ با عنایت به تنوع نظـرات فقهـا در برداری از اختراع مورد نیاز عموم را میبهره
این زمینـه صـورت پـذیرد. برخـی مـوارد صـدور ای دقیق درباب احتکار و مصادیق آن، الزم است مطالعه

برداری از اختراع ها یافت. عدم بهرهمجوز اجباری با احتکار انطباق ندارد و لذا باید عناوین دیگری برای آن
برداری منجر به ورود زیان به دیگران، ممکن است مصداق سوء استفاده از حق را باشـد کـه نیازمنـد یا بهره

ی برای توجیه منع آن است.بررسی و یافتن مبنای
در این مقاله ابتدا مفهوم مجوز اجباری حق اختراع را بیان نموده؛ سپس مجوز اجباری و مقررات حاکم 

بـرد) و المللی، حقوق آمریکا (که بیشترین اسـتفاده را از مجـوز اجبـاری میبر آن را به ترتیب در اسناد بین
. در قسمت اخیر، ابتدا مفهوم، شرایط و احکام احتکار را تبیـین و نماییمحقوق ایران و فقه امامیه مطالعه می

نماییم. همچنین مفهوم سوء استفاده از حق را بیان و در سپس آن را با موارد صدور مجوز اجباری مقایسه می
کنیم.ادامه امکان اطالق این عنوان بر مصادیق مجوز اجباری و مبنای منع آن را مطالعه می

1. Compulsory license
.۱۵۵-۱۵۸جهت مطالعه موارد صدور مجوز اجباری در حقوق مالکیت ادبی و هنری ر.ک: صادقی، خاکپور، .٢

3. Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 20 March 1883.
4. Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property of 15 April 1994: (TRIPS).
5 Doha Declaration on the TRIPS agreement and public health of 14 November 2001.
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مفهوم

اند: مجوز صـادر شـده توسـط یـک برداری اجباری را چنین تعریف کردهویسندگان مجوز بهرهبرخی ن
ارگان حکومتی به نهاد دولتی، شرکت یا شخص دیگر، جهت استفاده از حق اختراع بـدون رضـایت دارنـده 

,Abbas & Riazحق اختراع ( نیز ١ه). در برخی منابع دیگر، از ابن نوع مجوز، به مجوز غیر داوطلبان283
یاد شده که عبارت است از عمل دولت در مجاز شمردن خود یا شخص ثالث بـه اسـتفاده از موضـوع حـق 

Reichmanاختراع، بدون اذن دارنـده حـق، بـه دالئـل مربـوط بـه نظـم عمـومی ( & Hasenzahl, 1 .(
حـق دهـد همچنین گفته شده: مجوز اجباری، به دولت یا شخص ثالث مجـاز از طـرف دولـت اجـازه می

,Khanاختراع را بدون اذن دارنده اعمال کند ( از بنـد ۳در شـماره ۸۶). الزم به ذکر است که قـانون 226
توان مجوز اجبـاری را را به کار برده است. با دقت در تعاریف ارائه شده می» اجازه ناخواسته«۱۷ماده » د«

رگان دولتی یا شخص ثالث مأذون مجوز صادر شده از طرف مرجع ذیصالح برای یک ا«چنین تعریف کرد: 
».برداری از حق اختراع بدون اذن دارنده آناز سوی دولت، مبنی بر بهره

مجوز اجباري حق اختراع در اسناد بین المللی
یس کنوانسیون پار

هر کشور اتحادیه حق اتخاذ تـدابیر قـانونی را دارد کـه «دارد: کنوانسیون پاریس مقرر می٥بند دو ماده 
های محتمل ناشی از استیفای حقـوق انحصـاری تفـویض مجوز اجباری را جهت منع سوءاستفادهاعطای 

پس مبنای این حکم کنوانسیون پاریس، منع سوءاستفاده از حق ». داردشده مانند عدم به کارگیری، مقرر می
کارگیری را مشخص است. کنوانسیون در مقام بیان مثال، عدم به کارگیری اختراع را ذکر نموده ولی مفهوم به

Reichmanبه حقوق داخلی کشـورهای عضـو محـول نمـوده اسـت (تعریف این اصطالح را نکرده و  &
Hasenzahl, Cottierاند ()؛ به همین سبب الزامات به کارگیری داخلی در بین کشورهای عضو متنوع10

et al, حق اختراع از اعطـای مجـوز های دیگر سوءاستفاده ممکن است مواردی باشد که دارنده). مثال10
کند، مقادیر کافی از محصول موضوع حـق اختـراع را روانـه برداری بر اساس شرایط متعارف امتناع میبهره

,Liuکند (های خیلی باال برای این محصوالت مطالبه میکند یا قیمتبازار داخلی نمی 4.(
یپس تر

) را ۱۹۶۷کنوانسیون پـاریس (۱۹و ماده ۱۲تا ۱کشورهای عضو مواد «... تریپس ۲ماده ۱بر طبق بند 
کنوانسیون پاریس جزئی از نظام حقوقی سـازمان جهـانی تجـارت شـده ۵پس ماده ». رعایت خواهند کرد

1. Non-voluntary license
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,Cottier et alاست ( اسـتفاده دیگـر بـدون اذن دارنـده «تریپس مجوز اجباری را بـا تعبیـر ۳۱). ماده 11

طور الح مجوز اجباری در هیچ جای تریپس ذکر نشده، اما، همـانپیش بینی کرده است. گرچه اصط١»حق
ایـن نـوع ۳۱که به درستی گفته شده، استفاده دیگر، همان مجوز اجباری در کنوانسیون پاریس است و ماده 

,Jasmilaمجوز را مدنظر داشته است ( 6.(
مذاکرات قبلی مجوزگیرنده ، و به عنوان قاعده، صدور مجوز اجباری منوط به۳۱) ماده bبر اساس بند (

پیشنهادی با دارنده، بر مبنای مفاد و شروط تجاری متعارف و عدم موفقیت این مـذاکرات در مـدت زمـانی 
اند؛ بـدین ترتیـب کـه در صـورت متعارف است. این قاعده استثنائاتی دارد که در ادامه بند مذکور بیان شده

٢برداری عمـومی غیرتجـاریالعاده اضطراری یا بهرهفوقبروز وضع اضطراری ملی یا اوضاع و احوال دیگر 

اند که از نظـر مـاهوی رعایت این شرط ضرورت ندارد. برخی با انتقاد از این ماده، آن را ابزاری مبهم دانسته
مصادیق وضع اضطراری ملی یا اوضاع و احـوال «ای در خصوص راهنما نیست و اختالف نظرهای گسترده

مذکور در آن وجود دارد. برای مثال، این پرسـش مطـرح شـده کـه آیـا سـرطان و » ریالعاده ضرودیگر فوق
و آیـا در » العاده ضـروریاوضاع و احوال فوق«بیماری قلبی صرفًا مسائل مربوط به سبک زندگی هستند یا 

,Cottier et alاست؟ (» وضعیت فوق العاده ضروری«حال حاضر ایدز تنها  ). در هر حال، در ادامـه 13
ند مذکور حتی در موارد اضطراری، مطلع ساختن دارنده حق از صـدور مجـوز ضـروری اسـت. اسـتثنای ب

ای کـه ) آمده و در موردی است که مجوز اجباری به عنوان جبران برای رویهkدیگر مذاکرات پیشین در بند (
ن بنـد بـه خـوبی پس از رسیدگی قضایی یا اداری، ضد رقابتی اعالم شده در نظر گرفته شـده اسـت. از ایـ

های ضد رقابتی است.های صدور مجوز اجباری، مقابله با رویهآید که بر طبق تریپس یکی از زمینهبرمی
مقرر داشته که عوض متناسبی در اوضاع و احوال هر پرونده، با در نظـر گـرفتن ارزش ۳۱) ماده hبند (

م تریپس در خصـوص لـزوم پرداخـت اقتصادی مجوز به دارنده حق پرداخت خواهد شد. با دقت در احکا
توان دریافت که تـریپس در پـی برقـراری تـوازن بـین منـافع عمـومی و عوض و مذاکره پیشین با دارنده، می

,Jasmilaاعطای مجوز دولتی و محافظت از حقوق دارنده حق اختراع است ( ) مـاده c). با توجه به بند (7
) gور آن خواهد بود، در عین حال با عنایت به بنـد (، قلمرو و مدت مجوز اجباری محدود به هدف صد۳۱

هـا نـرود، هر گاه اوضاع و احوالی که موجب صدور چنین مجوزی شده، خاتمه یابد و احتمال بازگشت آن
) این مجوز را غالبًا بـرای fداند، بند () چنین مجوزی را غیرانحصاری میdمجوز منقضی خواهد شد. بند (

) آن را اصوًال غیر قابل انتقال اعالم کرده، مگر در صـورت انتقـال eپیش بینی و بند (تأمین نیاز بازار داخلی 

1. Other Use Without Authorization of the Right Holder
بینی نشده است.پیش۸۶به صراحت در قانون برداری عمومی غیرتجاریبهره.٢
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مند است.بخشی از بنگاه یا سرقفلی که از این مجوز بهره

فرض دیگری برای صدور مجوز اجباری پیش بینی شده که به موجـب آن تحـت ۳۱در بند پایانی ماده 
بـرداری از ) کـه بهره١»حق اختراع دوم«ع (به تعبیر بند مذکور، برداری از یک حق اختراشرایطی امکان بهره

) ممکن نیست وجود دارد. در چین حالتی عـالوه ٢»حق اختراع نخست(«آن بدون نقض حق اختراع دیگر 
اختراع ادعایی در گواهینامـه اختـراع دوم، -بر شرایط بندهای قبل، سه شرط دیگر نیز مقرر شده است: الف

ادعایی در گواهینامه اختراع نخست مشتمل بر پیشـرفت فنـی باشـد کـه از نظـر اقتصـادی نسبت به اختراع 
دارنده حق اختراع نخسـت مسـتحق مجـوز متقابـل بـر مبنـای شـرائط -ای دارد؛ باهمیت قابل مالحظه

برداری از حق اختراع نخست غیرقابل بهره-برداری از حق اختراع دوم خواهد بود؛ و جمنصفانه جهت بهره
نتقال خواهد بود، مگر در صورت واگذاری حق اختراع دوم.ا

بیانیه دوحه
هر کشور عضو از حق صدور مجوزهـای اجبـاری و اختیـار «بیانیه دوحه، ۵) پاراگراف bبر طبق بند (

) همـان پـاراگراف، حـق تعیـین cهمچنـین بنـد (». های اعطای این مجوزها برخـوردار اسـتتعیین زمینه
العاده را به کشورهای عضو داده و ایدز، سل، ماالریـا و یا دیگر اوضاع و احوال فوقوضعیت اضطراری ملی 

هـای مـرتبط بـا سـالمت عمـومی، از مصـادیق هـایی از بحرانهای واگیردار را به عنـوان مثالدیگر بیماری
ها محسوب نموده است.احتمالی آن

یکا حقوق آمر
نظام تقنینی مجوز اجباری را جهت مهـار سوءاسـتفاده گاه یک به طور کلی، ایاالت متحده آمریکا هیچ

از حق اختراع برقرار نکرده؛ کنگره نیز قانونی را که به طور کلی صـدور مجـوز اجبـاری بـه خـاطر مصـالح 
,Liuعمومی را تجویز نماید تصویب نکرده است ( ) و بر خالف قوانین حق اختراع بسیاری از کشـورها، 5

,Thomasای عام راجع به مجوز اجبـاری نـدارد (نیز مقرره٣اآمریک۱۹۵۲قانون حق اختراع  ). در عـین 6
بینی شده و عدم صدور قرار منع دائم علیه ناقض، واجد اثر حال در برخی قوانین خاص مجوز اجباری پیش

های ضدرقابتی.همین مجوز دانسته شده و گاه مجوز اجباری جبرانی است در برابر رویه

نی شده در قوانین خاصبیمجوز اجباري پیش
). loc.citدر آمریکا مجوزهای اجباری وجود دارد که هر کدام راجع به موضوعات تخصصی هسـتند (

1. The second patent
2. The first patent
3. Patent Act of 1952.
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داند که اختراع ، مجوز اجباری را در موردی مجاز می۱۹۵۴١قانون انرژی اتمی ۵۳بخش aبرای نمونه، بند 

ای خاص یا انـرژی اتمـی داری از مواد هستهبریا کشف موضوع حق اختراع اهمیت اساسی در تولید یا بهره
ها و اهـداف قـانون مـذکور داشـته باشـد. داشته باشد و اعطای مجوز آن اهمیت اساسی در تحقق سیاست

های مرتبط با کنترل آلودگی مقرره مشابهی در خصوص مجوز اجباری حق اختراع۱۹۷۰٢قانون هوای پاک 
تر صـنایع بـه ابـزار کنتـرل آلـودگی هـوا و ن دسترسـی گسـتردههوا دربردارد که هدف آن فراهم نمودن امکا

هـا برداری از اختراعات سطح باال به ادعـای در دسـترس نبـودن آنها از بهرهجلوگیری از خودداری شرکت
,Yosickاست ( دار هـم مجـوز اجبـاری گیاهـان دانـه۱۹۷۰٣های گیاهی ). قانون حمایت از گونه1279

و ۱۹۸۰مصـوب ٥دول-بینی نموده است. قانون بیـه، پیش٤های گونه گیاهییحمایت شده به وسیله گواه
گذاری دهد نسبت به اختراعـاتی کـه بـا اسـتفاده از سـرمایههای آن، به پیمانکاران دولتی اجازه مینامهآیین

اند گواهینامه اختراع کسب کنند. معـذلک، دولـت حقـی دارد کـه بـه موجـب آن، ارگـان دولتی انجام داده
دیگر اعطـا نمایـد. ایـن حـق فقـط در » متقاضیان متعارف«تواند مجوزهای اجباری نیز به گذار میرمایهس

مواردی وجود دارد که پیمانکار: اقدامات مؤثری جهت به کارگیری عملی اختراع انجام نداده باشد؛ نیازهای 
مـومی اعـالم شـده بـه وسـیله بهداشتی و امنیتی را به طور متعارف محقق نکرده باشد؛ الزامات اسـتفاده ع

برداری از اختراع ثبت شـده را بـدون اخـذ ایـن نامه دولت را رعایت نکرده باشد؛ یا حق انحصاری بهرهآیین
قانون مذکور؛ a(۲۰۳تعهد که اختراع اساسًا در آمریکا تولید خواهد شد به دیگری اعطا نموده باشد (ماده (

Thomas, 7.(
، برنامـه ٦پذیری ذخیـره انـرژی آمریکـاه آمریکا با تصویب قانون رقابتکنگر۲۰۰۷به عالوه، در سال 

مجوز اجباری جدیدی راجع به بازارهای ذخیره انرژی مقرر نمود. همچنین حوزه دیگری که در آن، آمریکـا 
توسـط و بـه نماینـدگی از «دارد، استفاده استفاده از اختراعات ثبت شده را بدون اذن دارندگان حق مجاز می

تواند به اشخاص ثالـث و است. به موجب این قانون، دولت فدرال می۱۹۴۸بر طبق قانون مصوب » لتدو
برداری از هر اختراع ثبت شده را بدهد و تنها جبران برای دارنـده حـق اختـراع، نیز کارمندان خود اجازه بهره

ه از ایـن قـانون محسـوب کنندترین اسـتفادهبرداری است. وزارت دفاع آمریکـا، عمـدهپرداخت عوض بهره

1. Atomic Energy Act of 1954.
2. Clean Air Act of 1970.
3. Plant Variety Protection Act of 1970.

کند.سندی شبیه حق اختراع که وزارت کشاورزی آن را صادر می.٤
5. Bayh-Dole Act of 1980.
6. United States Energy Storage Competitiveness Act of 2007.
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هـای مـرتبط بـا ، مجوزی اجبـاری بـرای حـق اختراع١، قانون مراقبت قابل دسترس۲۰۱۰شود. در سال می

گردد که تولیدکننده داروی بیولوژیک داروهای بیولوژیک را برقرار نمود. مجوز اجباری هنگامی واجد اثر می
,KEIمربوط به دارو را افشا نکند (هایبه موقع دعوای نقض را اقامه نکرده یا حق اختراع 8-9.(

عدم صدور قرار منع دائم علیه ناقض
های نقض حق اختـراع در نظـر گرفتـه در عمل، شرایط مضیقی که برای صدور قرار منع دائم در پرونده

اننـد شده، اثر مجوز اجباری را در پی دارد. از دیدگاه برخی نویسندگان، از نظر عملی، نتیجه رد قرار منـع م
برداری از حـق مالکیـت فکـری را بـدون صدور یک مجوز اجباری است، چرا که در واقع دولت اجازه بهره

,Cotropiaرضایت دارنده به شخص ثالثی داده است ( 15.(

مجوز اجباري به عنوان جبرانی براي رویه ضدرقابتی
رفتار ضدرقابتی داشته، ممکـن های خودبه طور کلی، اگر اثبات شود که یک بنگاه در مورد حق اختراع

,Thomasها را به اشخاص ذینفع اعطا نمایـد (برداری از آناست ملزم شود که مجوز بهره 2014: در ). 7
های مایکروسـافت، اوراکـل، ، وزارت دادگستری آمریکا، با همکاری اداره فدرال کارتل، شـرکت٢٠١١سال 

راع و اظهارنامه حـق اختـراع کسـب شـده از نـوول را بـه حق اخت٨٨٢ام سی را ملزم نمود مجوز اپل و ای 
).KEI,2صورت مجوزهای منبع باز اعطا نمایند (

حقوق ایران و فقه امامیه
هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونـه تصـرف و انتفـاع دارد «قانون مدنی: ۳۰بر طبق ماده 

».مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد
) کـه مخـتص اعیـان ۱۰۲(کاتوزیان، اموال و مالکیـت، ٢کندواقع قاعده تسلیط را بیان میاین ماده در

). لذا دارنده حـق اختـراع نیـز ماننـد هـر مالـک ۱۲۵/ ۲نیست و در حقوق نیز جاری است (محقق داماد، 
ز توانـد اختـراع را معطـل گذاشـته و حقـوق ناشـی ادیگری اختیار تصرف در مال خـود را دارد و حتـی می

برداری از اختراع هم اصوًال تکلیفی برای دارنده مبنی بر بهره۸۶گواهینامه اختراع را اعمال ننماید. در قانون 
تـوان هیچ مـالی را از تصـرف صـاحب آن نمی«قانون مدنی ۳۱مقرر نشده است. به عالوه، به موجب ماده 

1. Affordable Care Act of 2010.
) نیز نامیـده شـده ۱۳۶) و سلطنت (مصطفوی، ۷-۳۱؛ علیدوست، ابراهیمی راد، ۱۱۲/ ۲البته در لسان فقهی، قاعده تسلط (محقق داماد، .٢

است.
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ئص مالکیت یعنی انحصاری بـودن نظـر این ماده در واقع به یکی از خصا». بیرون کرد مگر به حکم قانون

انـد کـه آن را حق مزبور منحصر به مالک بوده و همـه افـراد موظف«) که مطابق با آن ۴۹داشته (پارساپور، 
).۱۹۷/ ۱(طاهری، ١»محترم شمرده و به آن تجاوز ننمایند
ینی کرده کـه نـوعی ببرداری از حق اختراع را پیشمجوز اجباری بهره۸۶اما همان طور که گفتیم قانون 

برداری به موجب مجوز اجباری توسط دولت این قانون، بهره۱۷محدودیت برای دارنده است. بر طبق ماده 
شود. بر اساس بند الف این مـاده، هرگـاه بنـا بـه تشـخیص وزیـر یـا یا شخص مجاز از طرف آن انجام می

ی، تغذیـه، بهداشـت یـا توسـعه سـایر باالترین مقام دستگاه ذیربط حفظ منافع عمـومی ماننـد امنیـت ملـ
بـرداری مالـک یـا برداری از اختراع متوقف باشد؛ یا ایـن کـه بهرههای حیاتی اقتصادی کشور بر بهرهبخش

برداری از اختراع رافع مشـکل شخص مجاز از طرف او با رقابت آزاد مغایر و به تشخیص مقام مذکور، بهره
یدگی به این موضوع، کمیسیونی مرکب از رییس سازمان ثبت شود. مرجع رسباشد مجوز اجباری صادر می

اسناد و امالک کشور، یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رییس قوه قضاییه، دادسـتان کـل کشـور، 
نماینده رییس جمهور و وزیر یا باالترین مقام دستگاه ذیربط خواهد بود. مانند موافقتنامـه تـریپس، صـدور 

آیین نامـه، ۳۶). البته بر طبق ماده ۱۷است به اثبات مذاکرات ناموفق قبلی (بند ه ماده مجوز اجباری منوط 
الـذکر، نـه درخواسـت از در صورت فوریت مصالح ناشی از امنیت ملی کشور، به تشخیص کمیسیون فوق

مالک ضرورت دارد و نه ارائه مدرک دال بر انجام مذاکرات و ناموفق بودن آن.
نیز جهت دیگری برای صدور مجوز اجباری اختراع بیان شده است که به اختراعـات ۱۷در بند ح ماده 
بـرداری از طابق با این بند اگر دارنده یک اختـراع ثبـت شـده ادعـا نمایـد کـه بهرهشود. موابسته مربوط می

اع پذیر نیست؛ و این که اختـراع مـؤخر نسـبت بـه اختـراختراعش بدون استفاده از یک اختراع مقدم امکان
برداری از اختراع مقدم، متضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل مالحظه است، مجوز بهره

همـین بنـد: ٦شود. عالوه بر شرایط یاد شده، به موجب قسمت نخست، بدون موافقت مالک آن صادر می
د و بندهای (ب) تا (و) و این بن) ۲و () ۱درصورت صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک، اجزاء («

».نیز بند (ط) این ماده قابل اعمال است
بـرداری اجبـاری را دخالت دولت در نحوه اعمال حقوق ناشی از گواهینامه اختراع و صدور مجوز بهره

نباید نوعی سلب مالکیت تلقی نمود زیرا با صدور مجوز اجباری، همچنان حق اختراع دارنده باقی است و 
برداری به اشـخاص دیگـر را یرانحصاری بودن این نوع مجوز، او حتی امکان اعطای مجوز بهرهبا توجه به غ

گـرفتن قهـری مـال «هم دارد. این عمل مصادره هم نیست زیرا عالوه بر آن چه گفته شد، منظور از مصادره 
حـق و است. در فقه اسالمی مصادره بر دو نـوع بـه» متعلق به غیر توسط قدرت عمومی (دولت/حکومت)

).۱۶۸نیا، ین عنصر، در برخی منابع، مانعیت هم نامیده شده است (ر.ک:. حکمتا.١
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شود. مانند مصادره اموال محتکر، امری جایز است و از زمره کیفرها شمرده می«ناحق است که نوع نخست 

مصادره مواد مخدر، مصادره مواد قاچاقی، مصادره کاالهای تباه شده و .... در این فرض از ایـن حیـث کـه 
ه و آن را امـری مشـروع و شارع مصلحت عمومی را بر مصلحت شخصی ترجیح داده قائل به مصـادره بـود

) بدیهی است که دارنده اختراع در دو مورد از موارد صـدور ۱۸۵۱/ ۳(انصاری و طاهری، ». داندقانونی می
مجوز اجباری مرتکب خالفی نشده و قانونی را نقض نکرده است تا مستحق کیفـر باشـد و حتـی در مـورد 

۴۴های کلـی اصـل مصداق قانون اجرای سیاستبرداری مالک با رقابت آزاد که ممکن است مغایرت بهره
با رویکرد کیفری و تعیین مجازات تدوین نگشته است.۸۶قانون ۱۷باشد، ماده 

بـرداری، بـر تحمیل نوعی محدودیت، در قالـب بهره۸۶در واقع صدور مجوز اجباری بر اساس قانون 
تـوان در اصـل این حکم قـانونی را میگیرد. مبنایدارنده اختراع است که علیرغم میل باطنی او صورت می

مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضـوابط آن «قانون اساسی یافت که به موجب آن ۴۷
تواند در قوانین موضوعه قید و بندهایی را نسبت به مالکیت مقرر پس قانونگذار می». کندرا قانون معین می

ه همـین ترتیـب عمـل کـرده و ضـوابط مالکیـت اختـراع، از جملـه در زمینه حق اختراع بـ۸۶دارد. قانون 
های راجع به مجوز اجباری، را مشخص نموده است. به عالوه، تعیین ضوابط توسـط قانونگـذار محدودیت

ناشی از ثبت اختراع و صدور ۸۶در مورد حق اختراع نمود بیشتری دارد چرا که حقوق احصا شده در قانون 
). قانونگذار اراده کرده است که حق اعطـا شـده بـه موجـب ۸۶قانون ۱۵و ۳(مواد گواهینامه اختراع است

ثبت، در موارد مشخص و در صورت جمع شرایطی که خود مقرر داشته است بتواند توسط دیگران و بـدون 
بـا برداری قرار گیرد. پس هم مطلق بودن حق اختراع و هم انحصاری بودن آن در قانون اذن دارنده مورد بهره

محدودیت و قید و بندهایی مواجه شده است.
مالکیت ... تا جـایی کـه بـا اصـول دیگـر ... مطـابق باشـد و از «قانون اساسی نیز ۴۴بر اساس اصل 

محدوده قوانین اسالم خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیـان جامعـه نشـود 
قیدهای اصـل «اند: همان طور که برخی اساتید حقوق گفته». مورد حمایت قانون جمهوری اسالمی است

دیگر از حقوق طبیعی و مربوط به شخصـیت انسـان نیسـت؛ » حق مالکیت«دهد که بخوبی نشان می۴۴
گیرد کـه شـیوه اکتسـاب و ای است برای حفظ منافع عمومی و تنها در صورتی مورد حمایت قرار میوسیله

). حتی اگر حق اختراع را ۱۰۲(کاتوزیان، اموال و مالکیت، » گذار باشدهای قانوناجرای آن در مسیر هدف
قـانون ۴۴و ۴۷نوعی مالکیت قلمداد نکنیم، از باب وحدت مـالک، مشـمول احکـام مـذکور در اصـول 

اساسی خواهد بود.
در فقه برداری از اختراع در وضعیتی که جامعه به اختراع نیاز فوری دارد یادآور موضوع احتکار عدم بهره

برداری واقعًا مصداق احتکار هست تا احکام احتکار بر آن بار شود و حقوق است. اما باید دید که عدم بهره
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نماییم. در فرهنگ لغت صحاح احتکار به معنی جمع یا خیر. بدین منظور ابتدا مفهوم احتکار را بررسی می

. در لسـان العـرب )٦٣٥/ ٢جـوهری، کردن و حبس غذا و منتظر ماندن جهت گران شدنش آمـده اسـت (
). در ۲۰۸/ ۴ریشه احتکار یعنی حکر به معنی ذخیره غذا به منظور گران شـدن آمـده اسـت (ابـن منظـور، 

کول بـه انتظـار گـران شـدن اسـت (تاج ). در ٣٠٠/ ٦زبیـدی، العروس، احتکار، حبس غذا و نحو آن از مأ
).١٤٥/ ٢دن آمده است (فیومی، المصباح المنیر هم احتکار حبس طعام به قصد گران ش

احتکـار عبـارت ١٣٦٧١قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب ١بر طبق بند الف ماده 
است از جمع و نگهداری ارزاق موردنیاز و ضروری عامه مردم (گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیـوانی 

ید: هر کس کاالهای زیاده بر مصرف ساالنه خود گوهمان قانون می٣و نباتی) به قصد افزایش قیمت. ماده 
را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مـردم و یـا خـودداری از 

و مجازات محتکر را ٢در حکم محتکر استفروش به دولت پس از اعالم نیاز دولت حبس و امساک نماید 
تعریـف متفـاوتی از احتکـار ارائـه داده اسـت: ١٣٦٧رات حکـومتی قـانون تعزیـ٤مـاده ٣.خواهد داشت

نگهداری کاال بطورعمده با تشخیص مراجع ذیصالح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یـا اضـرار «
».جامعه پس از اعالم ضرورت عرضه توسط دولت

دانـد (حسـینی ن شـدن میدر فقه امامیه، سید جواد حسینی عاملی احتکار را حبس طعام به انتظار گرا
ها مکروه است هر گاه به مسـلمین زیـان وارد ). طبق نظر شیخ طوسی احتکار در خوراکی٣٥١/ ١٢عاملی، 

ها مصـداق دارد: گنـدم، جـو، خرمـا، کند و فقط نزد یک شخص موجود باشد.... و احتکار در این خوراک
ی احتکار حـبس گنـدم، جـو، خرمـا، ). از دیدگاه عالمه حل١٩٥/ ٢کشمش، روغن و نمک (شیخ طوسی، 

کشمش، روغن و نمک به دو شرط است: نگه داشتن به امید باال رفتن قیمت و نبودن در دست دیگری، پس 
). ١٦٦/ ١٢اگر به خاطر حاجت خود آن را نگه دارد یا نزد دیگری یافت شود ممنوع نیسـت (عالمـه حلـی، 

). ٤٨احتکار ممنوع به اطعمه وجـود نـدارد (نراقـی، گوید اختالفی در منحصر بودن مولی احمد نراقی می
کاشف الغطاء شمول حرمت بر هر چیزی را که نوع مردم به آن احتیاج دارند مانند روغـن حیـوانی، روغـن 

). محمدجواد مغنیه ١٣٢داند (کاشف الغطاء، نباتی، نمک و هیزم بلکه حتی دارو، زمین و خانه را بعید نمی
داند و تنها دلیل آن را هم نیاز مردم بـه شـیء احتکـار ای کلی مثل ربا حرام میقاعدههم احتکار را به عنوان 

شده بیان کرده است. به عقیده وی، ذکر بعضی غذاها در برخی روایات از باب غلبه و شدت احتیـاج مـردم 
انـد دود کردهدر آن زمان بوده است. وی در انتقاد از فقهایی که احتکار را به خرما و کشمش و امثال آن محـ

1. http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91498 (last visited on 6/9/2016)
کید از نگارنده است..٢ تأ
سال از تاریخ الزم االجرا شدن است.۵این ماده البته بر طبق همان ماده، مدت اجرای .٣
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آید که احتکار نفت و برق حرام نباشد در حالی که امروزه زنـدگی بـدون گوید: از این کالم شما الزم میمی
). سید ابوالقاسم خویی در مصباح الفقاهه احتکار را بـه نفـس ١٤٤-١٤٥/ ٣ها غیرممکن است (مغنیه، آن

وام غذا نیز به آن منوط باشد، مشمول احتکار داند بلکه هر آن چه را که بر حسب عادت، قطعام محدود نمی
داند؛ لذا به نظر وی، بعید نیست که حرمت احتکار شامل نفت هم باشـد. ایشـان سـند روایـاتی را کـه می

توان با این روایـات از روایـات داند و معتقد است نمیاحتکار را به امور خاصی محصور نموده ضعیف می
). وی در ٤٩٨-٤٩٩/ ٥الفقاهه، سـت برداشـت (خـویی، مصـباحها ثابـت اسـت دمطلقی که حجیت آن

منهاج الصالحین حکم احتکار را به گندم، جو، خرما، کشـمش، روغـن نبـاتی و روغـن حیـوانی مخـتص 
داند که نمک به آن ملحق شود بلکه هر چیزی که عموم مسـلمین دانسته ولی احتیاط مستحب را در این می

).١٣/ ٢الصالحین، اس، مسکن، مرکب و غیره (همو، منهاجبه آن احتیاج دارند از قبیل لب
گوید: سخن در این باب است که آیا این اشیا موضـوعیت خاصـی دارنـد یـا سبزواری در المهذب می

طریقی هستند به هر آن چه مردم در هر زمان و مکان به آن احتیاج دارند؟ و از آنجا که حکم مطـابق قاعـده 
بر مهـم شخصـی کـه مراعـات حـق -که عبارت است از رفع حاجت نوعی-است یعنی: تقدیم اهم نوعی

شود و روایات مطابق با قاعده در آن چه ذکر شد وارد شده، مالک است، پس حکم در همه موارد جاری می
تری با آن تعارض نکند کما این کـه در همـه مـوارد پس قاعده سلطنت محکم است تا جایی که جهت مهم

حرمت احتکار بر اسـاس آنچـه در روایـات آمـده و «). به نظر امام خمینی ۳۴/ ۱۶چنین است (سبزواری،
نظر مشهور هم همان است، فقط در غّالت چهارگانه و در روغن حیوانی و روغن نبـاتی اسـت کـه طبقـات 
مختلف جامعه به آن نیاز دارند، ولی حکومت اسالمی هنگامی که مصلحت عمومی اقتضا کند، حـق دارد 

سایر احتیاجات مردم هم جلوگیری کند و اجرای تعزیر مالی بـر محتکـر در صـورتی کـه حـاکم از احتکار
).۱۰۲۷/ ۲المسایل محشی، (امام خمینی، توضیح» صالح بداند، اشکال ندارد

توان گفت اگر نظر فقهایی را بپذیریم که احتکار را منحصر در مـوارد مـذکور در بندی میبه عنوان جمع
د، به کار نگرفتن اختراعی که عموم مردم به آن احتیاج دارند و جایگزینی هم ندارد (کما این داننروایات نمی

که غالبًا چنین است و مثًال داروهای ضد سرطان منحصربفرد هستند) به قصد بـاال رفـتن قیمـت، مصـداق 
مـوارد مشـهور احتکار و موضوع احکام آن خواهد بود. اما اگر نظری را بپذیریم کـه احتکـار را منحصـر در

شود. اما در توان حبس اختراع را مصداق احتکار دانست. پس قواعد احتکار هم بر آن بار نمیداند، نمیمی
توان به فتوای امام خمینی استناد نمود که در صورت اقتضـای مصـلحت، حـاکم اسـالمی را این حالت می

به نظر نگارنده، دیدگاه اخیـر و دیـدگاه ». از احتکار سایر احتیاجات مردم هم جلوگیری کند«داند مجاز می
دانند، از جهت پرداختن به مبنای منع احتکار، که رفع احتیاج عمـوم و فقهایی که قلمرو احتکار را وسیع می

رسد و همان طور که از بعضی فقهـا نقـل شـد، جلوگیری از حبس ناعادالنه اموال است، منطقی به نظر می
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۱۷ها بدانیم. پـس حکـم مـاده تی ندارند تا حکم احتکار را محدود به آنموارد مذکور در روایات خصوصی

هـای در فرضی که حفظ منافع عمومی مانند امنیت ملی، تغذیه، بهداشت یا توسـعه سـایر بخش۸۶قانون 
برداری از اختراع متوقف باشد در مواردی با احکام احتکار انطباق دارد.حیاتی اقتصادی کشور بر بهره

شود که کاال را بـرای فـروش عرضـه کنـد حتکار، محتکر از سوی حاکم اسالمی مجبور میدر فرض ا
). اما تعیین قیمت با محتکر است یا حاکم؟ برخی از فقها معتقدند حاکم ۱۴۲/ ۶(جمعی از پژوهشگران، 

گوید: حاکم حق دارد قیمت را طبق مصلحت تعیـین باید قیمت را مشخص نماید. شیخ مفید در مقنعه می
گویـد اما محقق حلی در شـرائع می).۶۱۶نماید ولی نه قیمتی که به ضرر صاحبان کاال باشد (شیخ مفید، 

). از دیـدگاه بعضـی ١٥/ ٢شود (محقـق حلـی، شود ولی قیمت برایش تعیین نمیمحتکر مجبور بر بیع می
/ ٣د اول، دروس، کنـد (شـهیدیگر از فقها اگر محتکر قیمت گزافی مشخص کند، حاکم قیمت را تعیین می

)؛ برخی دیگر، به دلیل قاعده تسلیط، معتقد به عدم تعیین قیمت هستند مگر این که ١١٠؛ همو، لمعه، ١٨٠
). به نظر امـام خمینـی ٤٢/ ٤مالک قیمت گزافی را مشخص یا از تعیین قیمت امتناع نماید (محقق کرکی، 

شود وگرنـه حـاکم او را بـه د ملزم به کاهش میتعیین قیمت در ابتدا مجاز نیست اما اگر قیمت گزافی بگوی
کند. به نظر ایشان عدم تعیین قیمت گـاه منجـر بـه بقـای بیند ملزم میقیمت بلد یا قیمتی که مصلحت می

حق امتیاز متناسبی بـا ٨٦قانون ١٧). طبق بند ب ماده ٦١٣/ ٣البیع، شود (امام خمینی، کتاب احتکار می
شـود. ایـن مبلـغ را کارشـناس رسـمی ی مورد اجـازه بـه مالـک پرداخـت میدر نظر گرفتن ارزش اقتصاد

نامه، اختیاری برای تعیین حـق امتیـاز و آیین٨٦نامه). پس در قانون آیین٣٩کند (ماده دادگستری تعیین می
به مالک داده نشده است.

کنـد ولـی ایـن ی میبـرداربا عنایت به تعریف احتکار، در موردی کـه دارنـده حـق اختـراع، از آن بهره
برداری کافی نیست یا قیمتی که عموم مردم باید برای دسترسی به اختراع مثًال اختراع دارویـی بپردازنـد بهره

شود زیرا بنا به تعریـف، مـال گزاف و موجب محروم ماندن و درمان نشدن عموم است، احتکار محقق نمی
را حبس نکرده است؛ در مورد مختل شدن رقابت باید حبس شود در حالی که در این فروض، مالک اختراع 

در نتیجه استفاده مالک یا مجوزگیرنده او نیز شرایط احتکار محقق نیسـت چـون حبسـی وجـود نـدارد. در 
دهد و حتی ممکن اسـت اختراعات وابسته هم مالک اختراع اصلی مجوز آن را به دارنده اختراع وابسته نمی

شد. پس در این فرض هم ممکن است اصًال حبسی در کار نباشـد یـا اگـر برداری از آن باخود در حال بهره
توان مصداق احتکار دانست، پس باید در حبسی هست، اختراع مورد نیاز عموم نیست. لذا این موارد را نمی

ها باشیم. همان طور که دیدیم کنوانسـیون پـاریس، صـدور مجـوز اجبـاری را در پی عنوان دیگری برای آن
استفاده از حق برای کشورهای عضو مجاز دانسته است. در واقع، بسیاری از موارد صدور مجـوز موارد سوء

اجباری ناشی از سوء استفاده از حقوق انحصاری دارنده اختراع است. حتی احتکار را هم، بـه طـور کلـی، 
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تفاده از حق را توان مصداق سوء استفاده از حق دانست. جهت تبیین این مدعا، الزم است مفهوم سوء اسمی

تبیین نماییم.
شخص با استفاده از یک حق یا جواز «شود که بر طبق تعریف، سوء استفاده از حق هنگامی محقق می

). پس به طور کلی، هنگامی که نحوه اعمـال حـق ۱۴۱/ ۱(محقق داماد، » شرعی به دیگری زیان وارد سازد
کنـد (شـامل احتکـار مـوم افـراد جامعـه ضـرر وارد میاختراع (اعم از استفاده یا غیر آن)، به دیگـری یـا ع

توان مصداق سوء استفاده از حق دانست که بنـابر قاعـده الضـرر ممنـوع اسـت اختراع)، عمل دارنده را می
قانون اساسی، یکی از مبانی اقتصـاد کشـور منـع ۴۳اصل ۵). بر طبق بند ۴۳۸(کاتوزیان، ضمان قهری، 

تواند اعمـال حـق خـویش را هیچ کس نمی«قانون اساسی: ۴۰بق اصل اضرار به غیر است؛ همچنین بر ط
قانون مدنی در مقام تزاحم قاعده تسلیط ۱۳۲ماده ». وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد

سلطنت اعتباری جعل شده از طرف شارع برای مالکین نسـبت بـه «داند زیرا و الضرر، الضرر را حاکم می
). لـذا در چنـین ۲۴۲/ ۱بجنوردی، »(شودود، هر گاه ضرری باشد، به وسیله قاعده الضرر نفی میاموال خ

مواردی، قانونگذار به منظور مقابله با سوء استفاده دارنـده و ورود ضـرر بـه دیگـران، اختیـار او را در نحـوه 
ر اکثـر مـوارد صـدور توان داش محدود نموده است. این مبنای فقهی حقوقی را میاعمال حقوق انحصاری

برداری است کـه مصـلحتی فـوری، صـدور مجـوز مجوز اجباری به کار برد. اما گاهی دارنده در حال بهره
سازد. در این حالت، شرط حبس مال محقق نشده پس احتکار برداری را، بدون مذاکره با وی، موجه میبهره

ده نشده و بـه دیگـران ضـرری وارد نکـرده منتفی است و دارنده در مقام اعمال حق خود مرتکب سوء استفا
است تا سوء استفاده از حق اختراع محقق شود. در چنین فرضی، مصلحت عموم با مصلحت فرد تعـارض 

کند و اگر مصلحت فرد مقدم باشد، جامعه متضرر خواهد شد. بدیهی است که حکومت اسالمی با پیدا می
به سـنجش مصـالح خصوصـی و عمـومی مبـادرت نمـوده و توانداختیاراتی که برای اداره جامعه دارد، می

مصالح عمومی را بر منفعت خصوصی ترجیح دهد. در واقع، تزاحم بـا حقـوق اجتمـاعی یکـی از عوامـل 
). در فرض اختراعات وابسته نیـز مصـالح عمـومی، هـر ۱۳۱/ ۲محدودکننده مالکیت است (محقق داماد، 

برداری از اختراع دوم، گرچه ظاهرًا فقط به سود دارنده آن بهرهچند به طور غیر مستقیم، دخیل هسستند زیرا 
سازد. حتـی اگـر ایـن اسـتدالل را نپـذیریم، بـاز هـم است، اما در نهایت، جامعه را به طور کلی منتفع می

توانیم به اختیارات حکومت اسالمی در تعیین نحوه اعمال حقوق انحصاری اختراع که، خود، به دارنـده می
ند استناد نماییم.کاعطا می

گیرينتیجه
مجوزهای اجباری حق اختراع برای حفظ مصالح عمومی از قبیـل امنیـت ملـی و بهداشـت عمـومی، 
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روند. صـدور چنـین مجوزهـایی نـوعی مداخلـه در حفظ رقابت آزاد در بازار و اختراعات وابسته به کار می

لی و حقوق داخلی کشـورها از جملـه ایـران الملحقوق انحصاری دارنده حق اختراع است که در اسناد بین
بینی شده است. از آنجا که برخورداری از حق اختراع منوط به ثبت آن اسـت و حکومـت ایـن حـق را پیش

تواند قلمرو آن را تعیین و در مواردی اختیار دارنده را در نحوه استیفای نماید، خود حکومت هم میاعطا می
ری را باید از این سنخ تمهیدات قانونی قلمـداد نمـود. عنـوان احتکـار حق اختراع محدود کند. مجوز اجبا

قابل اطالق بر بعضی مصادیق مجوز اجباری است، البته منوط به این که احتکار به موارد مذکور در روایات 
منحصر نباشد یا این که به اختیار حکومت اسالمی در گسترش مصادیق احتکار، به منظور رفع احتیاجـات 

ستناد نماییم. در بسیاری موارد، عملکرد دارنده حق اختـراع کـه بـه صـدور مجـوز اجبـاری منتهـی عموم ا
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