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چکیده
و روابـط بـین   با جهانی شدن و پیشرفت فناوري، استفاده از اختراع، قراردادهاي انتقال فنـاوري 

این عوامل، سبب مطرح شدن نوع جدیدي از قراردادها شده اسـت  . استتر شدهمخترعان گسترده
اي است کـه  ائتالف وسیله. نام دارند» قرارداد مدیریت جمعی اختراع«یا »اختراعتوافق ائتالفی«که 

ائتالف نـوعی مـدیریت جمعـی    . پردازندسازي آن میهاي خود و تجاريدارندگان به اداره اختراع
: شـود اي سـبب مطـرح شـدن آن مـی    وه است که مقتضیات حقـوقی و اقتصـادي  هاي انبحق اختراع

اختـراع، لــزوم همکــاري مشـترك میــان مخترعــان درجهـت تولیــد براســاس    اعطـاي گســترده حــق 
هاي معامالتی از آن دست هاي مشابه، دوري از دعاوي احتمالی نقض اختراع، کاهش هزینهاختراع
در مسیر پیشرفت خود با این قبیل قراردادها مواجه اسـت، ایـن   با توجه به اینکه کشور ایران . هستند

سـؤال اصـلی   . مقاله درصدد خواهد بود که خأل ادبیات حقوق مالکیت فکري را تا حدي رفع کنـد 
این است که اسـتفاده از  است، تحلیلیو روشايکتابخانهيمطالعهبرحاضر که متکیدر تحقیق

کنندگان و جامعه باشد و به همین جهـت  به نفع مخترعان، مصرفتواند این قراردادها تا چه حد می
و هـا آن در این مقاله، ابتدا به تعریف ائتالف و بیـان ویژگـی  . کنیماز روش هزینه فایده استفاده می

.شده استسپس به تحلیل اقتصادي آن پرداخته 

مالکیـت  ائتالف اختراع، تحلیل اقتصادي، انباشت اختراع، حقـوق  :واژگان کلیدي
.فکري، مدیریت جمعی اختراع

بررسی رژیم حقوقی «با عنوان المللی ي حقوق تجاري اقتصادي بیننامه کارشناسی ارشد رشتهاین مقاله برگرفته از پایان.1
.در دانشگاه تهران دفاع گردیده است1394می باشد که در خرداد سال » حاکم بر توافقات ائتالفی در حق اختراع
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مقدمه
حـق  «هـاي غیرملمـوس هسـتند، بـه اسـتفاده از      سوي داراییجوامع بشري که در حال گذار به

اختـراع نتیجـه   . نظر دارندبه عنوان یک عامل تأثیرگذار در توسعه، رفاه و کارایی جامعه» اختراع
کنـد و مشـکلی را   خـاص را ارائـه مـی   ايفکر فرد است که براي اولـین بـار فرآینـد یـا فـرآورده     

قــانون ثبــت -مــاده یــک. (نمایــدهــا حــل مــی، صــنعت و ماننــد آن، فنــاوري، فــندریــک حرفــه
در همـین راسـتا، انعقـاد قـرارداد     ). 1386هاي صنعتی و عالئم تجاري، مصـوب اختراعات، طرح

یسـتم حـق اختـراع،    باشد؛ پس هدف اولیه از سپدیده فکري میسازيلیسانس راهی براي تجاري
هـا  هاي اخیـر اسـتفاده از اختـراع   در سال. حل مشکلی در یک زمینه خاص و تجاري سازي است

هاي فعال در ایـن زمینـه هـر یـک     که افراد و شرکتطوريهاي مختلف گسترده شده، بهدرزمینه
در . نـد ربایهاي جدید گوي سبقت در تسلط بر بازار را از یکـدیگر مـی  با به دست آوردن اختراع

اختراع، بسیاري از مسـائل دیگـر در ارتبـاط بـا ایـن موضـوع       هاي مثبت استفاده ازکنار همه جنبه
ها روبرو هستند؛ با مطرح شدن هر چه بیشتر اسـتفاده از حـق   وجود دارد که صاحبان اختراع با آن

ي ایـن  مـه شود که الزاختراع خصوصاً در فضاي رقابتی، در عین تعامل، گاه تعارضاتی ایجاد می
به مخترعان و مبتکـران در حـال افـزایش    » هاحق اختراع«با توسعه فناوري، اعطاي . پیشرفت است

هـاي  هـا و چـالش  هـا و مطـرح شـدن فرصـت    شاهد اعطـاي انبـوه حـق اختـراع    کهطورياست، به
روزه در حـال اسـتفاده از آن   کـه همـه  » رایانـه «بـراي مثـال در کـاالي    . پیرامون این مسئله هسـتیم 

طـرف،  موضوع توافق ائتالفی، ازیک. هاي بسیاري در قطعات آن وجود داردهستیم، حق اختراع
نـوعی  در ارتبـاط اسـت و بـه   » )لیسانس(برداري از فناوريپروانه بهره«با بحث توافقات مربوط به 

از طرفی، مخترعان نفـع خـود   . باید گفت که اساس توافق ائتالفی بر محور قرارداد لیسانس است
افزایـی دانـش و مهـارت و دسترسـی بـه سـازوکار       بینند که به هـم در ایجاد تشکل گروهی میرا

تـرین دالیلـی کـه باعـث     از طرف دیگر، یکی از مهـم . کارآمد براي اجراي حقوق خود بپردازند
خصوصـاً  (هاي مربوط به حق اختراع مطرح شدن بحث توافق ائتالفی است، افزایش حجم مرافعه

حـق  (پوشـانی دارنـد  هـا هـم  که تا حـد زیـادي تشـابه و درواقـع در بعضـی زمینـه      هایی در اختراع
:Lavine, 2008).و دعاوي مربوط به آن در بین صاحبان حق اختـراع اسـت  )) هاي مکملاختراع

p. 606)1»سیستم ثبـت اعالمـی  «ویژه در کشورهایی که شود که چون بهاین امر ازآنجا ناشی می

در این روش ادعاي مخترع مقرون به صحت تلقی .گیردثبت اختراع به روش اعالمی براساس ادعاي مخترع صورت می.1
کند که داللت بر این نمیوجههیچبهه اختراع مزبور ورق.رسدادعاي مخترع به ثبت میعدم سابقه ثبت،شرطبهشده 
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اصـوالً بـدون توجـه بـه اینکـه      -قدام به ثبت اختراع و صدور ورقه اختـراع ها وجود دارد، ادر آن
کنند، ممکن اسـت  می-شده استدرگذشته اختراعی مطابق یا همانند اختراع حاضر ایجاد و ثبت

کـه از آن بـه   (پوشـانی داشـته باشـند    ها بـا یکـدیگر هـم   ها، بسیاري از حق اختراعدر بعضی زمینه
بـه علـت   (که از نتایج آن این است که یک حق اختراع ) شودیاد می» عانباشت حق اخترا«عنوان 

سـازي بـاز دارد؛   ممکـن اسـت چنـدین اختـراع دیگـر را از تجـاري      ) شده باشـد اینکه زودتر ثبت
شـود  این امر باعث می. شودسازي حق اختراع ثانویه میکه حق اختراع اولی، مانع تجاريبطوري
کـم شـود، بلکـه مـانعی در جهـت اسـتفاده از       » تحقیـق و توسـعه  هـاي فعالیـت «تنهـا میـزان   که نـه 

ائتالف اختراع به عنوان راهی براي خروج از انباشت حـق  . شودهاي استفاده از اختراع میظرفیت
.اختراع در نظر گرفته شده است

در ایـن بیـان، تحلیـل    . به همین جهت به دنبال بررسی ایـن قراردادهـا از دیـدگاه اقتصـادي هسـتیم     
یـابی بـه قـوانین جدیـد و تبیـین جایگـاه قـوانین موجـود و شناسـایی          تصادي روشی نوین براي دسـت اق

هـدف از تحلیـل اقتصـادي یـک موضـوع ایـن اسـت کـه چگونـه          1.ها استهاي آنها و قوتضعف
توان یک نهاد حقوقی را به نحوي نگریست که حداکثر منفعت را در نهایت بـراي افـراد جامعـه بـه     می

. اسـت » کارایی اقتصـادي «نماید از دیدگاه تحلیل اقتصادي حقوق، آنچه اهمیت می. ته باشدهمراه داش
ایم که آیـا اسـتفاده از ایـن قراردادهـا از جهـت اقتصـادي داراي       در این راستا در پی پاسخ به این مسئله

اع تـا  کارایی است و اگر پاسخ مثبت است، این قرارداد به عنوان ابـزاري بـراي مـدیریت جمعـی اختـر     
تواند در راستاي تامین منافع اقتصادي استفاده کنندگان از آن، مصـرف کننـدگان و جامعـه    چه حد می

باشد؟ چرا که همان طور که می دانیم، هدف از تحلیل اقتصادي حقوق فـراهم نمـودن زمینـه تغییـر در     
ه در مـورد کـارایی   گذار در جهت اصالح قوانین می باشد؛ اگرچقواعد حقوقی و ارائه طریقه به قانون

حـداکثر  «شـود، بـه   رسد آنچه کارا محسوب مـی اقتصادي نظریات مختلفی ارائه شده است، به نظر می
که ارزش کاال و خـدمات افـزایش یابـد    رسد است و ثروت در صورتی به حداکثر می» رساندن ثروت

. کامـل آن فـراهم گـردد   »سـازي امکان تجاري«شده و نتیجتاً یک کاال استفاده» هايظرفیت«و از تمام 
)376. ص: 1392باقري و جعفري چالشتري، (

در مقابل، در . باشدروش ثبت اختراع در ایران روش اعالمی می36با عنایت به ماده .باشدمخترع واقعی میتقاضاکننده
عاي نسبت به ثبت از تاریخ تقاضا و چنانچه اد،اگر ادعاي مخترع مقرون به صحت تشخیص داده شد»تحقیقی«سیستم 

.گرددمخترع صحت نداشته باشد نسبت به رد اختراع اقدام می
تحلیلرویکردنظريمبانی«ایرج بابایی، .: ك.و کارایی اقتصادي ر» تحلیل اقتصادي«براي مطالعه بیشتر در مورد .1

.1386، پاییز 23سیاست، شماره وحقوق، پژوهش»حقوقاقتصادي
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آمده اگر در ادبیات حقوق خـارجی، مـدیریت جمعـی اختـراع     عملهاي بهبا توجه به بررسی
صـورت مسـتقیم بـه ایـن امـر      باشد، اما در حقوق ما مقاله یا کتابی کـه بـه  یکی از مباحث داغ می

با توجه به جدید بودن موضوع در ادبیات حقوق مالکیـت  حال . پرداخته باشد مشاهده نشده است
هـا آن، جایگـاه ایـن    فکري ما، به دنبـال ارائـه تعریـف دقیـق از ایـن نهـاد حقـوقی، بیـان ویژگـی         

قراردادها در حقوق ایران و بررسی اقتصادي آن هستیم؛ و بـا توجـه بـه اینکـه تجربـه کشـورهاي       
العـاده آن دارد، دارنـدگان اختـراع    ز مزایـاي فـوق  پیشگام در استفاده از ایـن قراردادهـا حـاکی ا   

هاي خـود، بـه ایـن توافقـات توجـه      توانند، در توافقات خود در جهت افزایش کارایی فعالیتمی
.داشته باشند

مفهوم و ویژگی توافق ائتالفی حق اختراع) یک
.پردازیمدر این قسمت به بررسی مفهوم توافق ائتالفی و به بیان ویژگی آن می

مفهوم) 1
با توجه به بدیع بودن بحث، در این بخش به دنبال ارائـه تعریـف از توافـق ائتالفـی و بررسـی      

.هاي آن هستیمبعضی مفاهیم اولیه مرتبط با موضوع و بررسی ویژگی

مدیریت جمعی اموال فکري-1-1
ق ائتالفـی را  اختراع بپـردازیم، الزم اسـت مفهـوم توافـ    1قبل از اینکه به تعریف توافق ائتالفی

. شـود مطـرح مـی  3»مدیریت جمعی حقوق اموال فکـري «در اینجا است که بحث 2.بررسی کنیم
هـاي مـدیریت انبـوه    مدیریت جمعی حقوق اموال فکري، اصطالحی است کـه بـراي بیـان روش   

توافـق ائتالفـی   .رودبکـار مـی  » هاداده«و »حق تألیف«، 4»حق اختراع«هاي فکري از جمله دارایی
1. Patent pool, packaging arrangement, pooling arrangements, Patent portfolio.

در اصطالح عبارت است از اتحاد چند ) 179. ص: 1387معین، (. ائتالف در لغت به معناي الفت گرفتن و پیوستگی است.2
ائتالف به عنوان » بلک ال«در فرهنگ حقوقی ) 59. ص: 1378جعفري لنگرودي، (.گروه براي وصول به هدف معین است

کنند تا بدین وسیله هاي خود را با همدیگر تسهیم میشده که منابع و سرمایهدي از افراد و مؤسسات و نهادها تعریفاتحا
(Garner, 2004: p. 1198).بتوانند فعالیت مشترك خود را ارتقا دهند

3. The collective management of intellectual property rights.
حوزه قابلیت ثبت اختراع، حوزه اختراعاتی است که . در تعریف اختراع را بیان داشتیمتراعات، قانون ثبت اخماده یک .4

بر طبق بند ) 154. ص: 1383حبیا، (. آوردامکان دریافت ورقه اختراع را داشته و در نتیجه حمایت حق اختراع را به دست می
هاي فناوري اعی اعم از محصول یا فرایند در تمام رشتهامکان اختراع براي هرگونه اختر« نامه تریپسموافقت27ماده 1
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سـازي سیسـتم حمـایتی از    از سازوکارهاي مـدیریت جمعـی اختـراع اسـت کـه بـراي بهینـه       یکی
این سازوکار با توجه به ارتقاي فناوري و افـزایش  . روداختراع و نواقص موجود در آن به کار می

.شده استهاي صادرشده مطرحتعداد حق اختراع
) اول: شـود ه دسته تقسـیم مـی  در حقیقت قراردادهاي حوزه مالکیت فکري از حیث اثر، به س

الیـه واگـذار   کـه در آن تمـام حقـوق صـاحب امـوال فکـري بـه منتقـل        1»واگـذاري «قراردادهاي 
قراردادهاي جمعی و ائتالفی است که در آن صاحبان اموال فکـري، حقـوق خـود    ) شود؛ دوممی

بـه صـاحبان امـوال    جاي مراجعهکنند تا متقاضیان استفاده بتوانند بهرا در یک نهاد واحد جمع می
کـه در آن مالکیـت عـین    2»لیسانس«قرارداد ) نهاد مراجعه کنند؛ سومفکري مختلف، تنها به یک
. شـود طرف قرارداد واگذار میبرداري از مال فکري بهبهرهماند و حقبراي پدیدآورنده باقی می

عنـوان فراینـد   پس توافق ائتالفی نوعی مدیریت فناوري است که بـه ) 142. ص: 1390صادقی، (
هـاي فناورانـه در   سـازي توانمنـدي  دهـی، کنتـرل و همـاهنگی توسـعه و پیـاده     ریزي، جهتبرنامه

)22. ص: 1391انصاري، (. شوددهی و تحقق اهداف راهبردي تعریف میراستاي شکل

3تعریف توافق ائتالفی حق اختراع-1-2

کننـدگان  شود مصرفاند که باعث میهتشبیه کرد» راه اطالعاتیشاه«توافق ائتالفی را به یک 
هـا، ناشـی از   چراکه اکثر فنـاوري 4مند شوند؛از تولید و دسترسی به کاالهاي جدید و فراوان بهره

هـاي  درواقـع، ائـتالف در حـق اختـراع درزمینـه     . هـا اسـت  وجود توافق ائتالفی بین دارندگان آن
و بـراي  (Dequiedt, 2012: p. 2)نـاوري  هـاي دارویـی و بیوف  فناوري اطالعات و ارتباطات، زمینه

که در قانون ثبت » .وجود دارد، مشروط به اینکه اختراعات تازه، متضمن مرحله ابتکاري و داراي کاربرد صنعتی باشند
.اختراعات ما نیز درج گردیده است

1. Assignment.
به شخص اموال فکري است که طی آن دارنده فکريمجرایی براي اعطاي حقوقی در عرصه )License(لیسانس.2

اجازه بهره برداري از تمام یا بخشی از حقوق فکري خود را مطابق شرایط معین و براي مدت معین و در قلمرو دیگري
.طور تبعی حق تعقیب و اقامه دعوا علیه لیسانس گیرنده را داشته باشدآنکه بهکند، بیمشخص و با تحدیداتی واگذار می

مفهوم و اوصاف قرارداد «جعفري چالشتري، محمود، : براي مطالعه بیشتر در زمینه تعریف این قراردادها رجوع کنید به.3
.1394، زمستان 35، مجله حقوقی مجد، شماره »مدیریت جمعی حق اختراع و تمییز آن از مفاهیم مشابه

حال، برگزیده است، بااین» تسهیالت اشتراکیِ اختراع«ژه در مورد ترجمه این وا) 29. ص: 1392رافونه، (اينویسنده.4
رسد که کند و به نظر میکننده عمده هدف ائتالف است، اما ماهیت آن را کامالً مشخص نمیاگرچه ترجمه مذکور بیان

ز اختراعِ یکدیگر علت که بین دارندگان اختراع قرارداد استفاده ااینتري باشد، بهترجمه مناسب» توافقِ ائتالفی اختراع«
توان آثار آن با توجه به حقوق رقابت یا مالکیت فکري بررسی کرد؛ مضافاً اینکه باتوجه وجود دارد و به همین جهت بهتر می

.تر از دیگر ابعاد آن استبه مقاالت انگلیسی مطالعه شده، ماهیت قراردادي بودن آن برجسته
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و در » سـازي ویـدئو  هـاي فشـرده  فنـاوري «و » هـاي رایانـه  تبلـت «و » هاي هوشمندتلفن«توسعه در 
(Lampe, 2012: p. 3).روندمی1به کار» .وي. آي. اچ/ایدز«ها مثل داروها و درمان بیماري

یـک توافـق   «: الف بیـان داشـته اسـت   در توصـیف ائـت  » اداره مالکیت صنعتی و اختراع آمریکـا «
آورد تا همه وسایل ضـروري بـراي ایجـاد یـک     ائتالفی این امکان را براي طرفین قرارداد فراهم می

و اقـدام بـه تولیـد کـاال     ) ايدفعـه امکـان خریـد یـک   (فناوري معین را در یکجـا گـردآوري کـرده    
ف ائـتالف بپـردازد، نتـایج حاصـل از     این نهاد، بجاي اینکـه بـه تعریـ   (Jeanne, 2000: p. 5).کندمی

توافقی بین دو یـا  «: داردبه همین جهت در اصالح بعدي خود، بیان می. ایجاد آن را بیان داشته است
چند دارنده حق اختراع مبنی بر امکان لیسانس دادن یک یا چند حق اختراع خود به یکـدیگر یـا بـه    

هـاي خـود دورهـم جمـع     از حـق اختـراع  اسـتفاده  در این حالت اعضا جهت تسـهیم .»شخص ثالث
درواقع، ائتالف در حق اختراع یک نوع توافق اسـت کـه در بـین دارنـدگان حـق اختـراع       . شوندمی

و بـه یکـدیگر   (KIM, 2004: p. 234)هاي خود را بـاهم ترکیـب کـرده   شود تا حق اختراعمنعقد می
میـر  . (لیسـانس دهنـد  ) 3یایجـاب عمـوم  (- بـا توجـه بـه قـرارداد    - یا شخص ثالث) 2ایجاب خاص(

سـازي ابـداعات   امکـان تجـاري  «معمـوالً هـدف از ایجـاد یـک ائـتالف      ) 408. ص: 1391حسینی، 
اي هــاي مختلــف، یــا پیشــنهاد لیســانس بســته یــا ایجــاد اســتانداردهاي صــنعتی در فنــاوري » جدیــد

(Azetsu, 2011: p. 38).شودهاي تحت ائتالف است، میکه شامل همه اختراع) ايمجموعه(

ها اقـدام بـه   باوجوداین ساختار توافق ائتالفی ممکن است متفاوت باشند؛ ممکن است ائتالف
در این حالـت، شـرکت   .هاي خود کنندجهت مدیریت حق اختراع» شرکت مرکزي«ایجاد یک 

لیسـانس  4فوق که تعداد زیادي حق اختراع در آن جمع شده است را به لیسانس گیرندگان بالقوه
هـاي  ایجاد شرکت مذکور ممکن اسـت در قالـب یـک شـرکت    (Lerner, 2003: p. 12).دهدمی

ممکـن اسـت اعضـا اقـدام بـه تشـکیل یـک شـرکت         (Fiscor, 2003: p. 32).قانون تجارت باشـد 
هاي خود را بـه ثالـث انتقـال دهنـد یـا      مدیریتی نکنند و درواقع خود اعضاي ائتالف، حق اختراع

در ائتالف، امکان لیسانس دادن به اشـخاص ثالـث   . ه این امر نمایدیک عضو به نمایندگی اقدام ب
سطحیيهاکه بعضی از صاحبان چاهبودصنعت نفت در براي اولین بار ) pool(»ائتالف«تشبیه این نهاد حقوقی به .1

اجرایی و هايینهو تسهیم هزها از طریق ایجاد یک چاه منفردآن. نفتی بودندیرزمینیزيها) pool(داراي منافعی در چاه 
.ردندموجود را کم کيهادرآمدهاي کسب شده، منافع خود را افزایش داده و میزان تنش

.هاي تحت ائتالف را دارندکنندگان ائتالف حق استفاده از فناوريیعنی فقط شرکت.2
.هاي تحت ائتالف استفاده کنندتوانند از فناوريتنها اعضا بلکه اشخاص ثالث مینه.3
ی با سداد لیساناست که اگر شخصی خواهان انعقاد قرار»احتمالیکنندگاناستفاده«همان» بالقوه«لیسانس گیرنده منظور از .4

، او را لیسانس گیرنده شودیقراردادي با او منعقد شود، چون هنوز لیسانس گیرنده محسوب نمکهینائتالف باشد تا قبل از ا
.ایمیدهبالقوه نام
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صـورت  اما ممکن است ائـتالف بـه  ؛ )ائتالف به معناي عام(شود هاي بارز محسوب میاز ویژگی
هـاي تحـت ائـتالف    تشکیل شود و فقـط خـود اعضـا بتواننـد از اختـراع     1»متقابل) هاي(لیسانس «

هـا داراي یـک ویژگـی مشـترك     حال همـه ائـتالف  بااین). ائتالف به معناي خاص(استفاده کنند 
کنند کـه حقـوقِ انحصـاري خـود را نسـبت بـه حـق        صاحب اختراع با یکدیگر توافق می: هستند
منظور که به هم دیگر یا اشخاص ثالث حـق اسـتفاده   هاي تحت ائتالف اسقاط کنند؛ بدیناختراع

ــه  . از مــال فکــري را دهنــد 2.از بــین بــردن حــق انحصــاري اســت لــذا اســاس ائــتالف مربــوط ب

(Andewelt, 1985: p. 611)عقد ائتالفی یک عقـد معـوض اسـت   پس(Lerner, 2007: p. 612) و
یا تعیـین حـق االمتیـاز    ) مصونیت(این عوض، دسترسی هر یک از طرفین به اختراع دیگري باشد 

3.یا قیمت معین باشد

هاي ائتالف اختراعویژگی) 2
:کنیمهایی یک قرارداد توافق ائتالفی، به قرار زیر خالصه میویژگیترینتوان مهممی

و ازآید، توافـق ائتالفـی بایـد بـا رضـایت باشـند؛       برمی» توافق ائتالفی«طور که از نام همان-
.شودمتمایز می4برداري اجباريمجوز بهره

.باید حداقل از دو نفر دارنده حق اختراع تشکیل شود-
و آن حالتی است کـه امکـان لیسـانس گـرفتن     به معناي عام کلمه تشکیل شوداگر ائتالف -

1. Cross-licensing.
رابطه دارنده حق با کند واختراع، صاحب آن حقوق خود را کالً یا جزئاً به دیگر منتقل می» واگذاري«در قرارداد .2

که در ائتالف، حقوق انحصاري، با قطع رابطه مالکیت به مدیریت ائتالف منتقل شده، درحالیموضوع مالکیت فکري قطع
و همچنین حقوق انحصاري اعضا توسط ائتالف کندشده توسط او عمل میشود و مدیریت ائتالف مطابق شرایط تعییننمی

.شودیبه لیسانس گیرندگان منتقل نم
شرکت مدیریتی و اجرایی که براي ساخت یا عرضه کاالهایی بر ) 1: توان یک ائتالف اختراع دانستموارد زیر را نمی.3

حالتی که شخصی از قبل حق ) 2.(Lerner, 2007: p. 731).اندشدهها، تشکیلاساس اموال فکريِ تعدادي از شرکت
توان گفت که در اگرچه می. سازي اختراع خود کندندد که او اقدام به تجاريباختراعی را دارد و با طرف مقابل پیمان می

اما ائتالف ) و آورده طرف مقابل تعهد به توسعه آن استآورده مخترع حق اختراع(شود این حالت نوعی شرکت ایجاد می
.قرار می گیرد» تحقیق و توسعه«نیست و در قالب 

شود و حمایت از منفعت عمومی و یمساختن دامنه حقوق مالکیت فکري محسوب ، ابزاري براي محدود»مجوز اجباري«.4
حقوق مالکیت فکري مطرح محدودکنندهي و برداربهرهاز حق به عنوان مبناي اعطاي مجوز اجباري سوءاستفادهمنع 

برداري اجباري متمایز هرهاز مجوز بشود، اختیاري و ارادي است ووسیله دارنده اختراع داده میلیسانسی که به. گرددیم
طورکلی این اجازه به. اي که توسط مالک دارد، اعمال کندتواند این حق را با اجازهذینفع یک لیسانس اختیاري می.است

اي که توسط برداري اجباري در ازاي اجازهدر مقابل، ذینفع مجوز بهره.یک قراردادي است که قرارداد لیسانس نام دارد
.کندشود، از آن استفاده میه او داده میمقام دولتی ب
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اعضاي خارج از ائتالف وجود دارد، ممکن اسـت جهـت مـدیریت ائـتالف، یـک نهـاد تشـکیل        
این شرکت با توجـه بـه اختیـاراتی کـه از سـوي      . این نهاد در قالب یک شرکت خواهد بود. شود
اقدام به انعقـاد قـرارداد لیسـانس بـا لیسـانس گیرنـدگان       به او محول شده ) صاحبان اختراع(اعضا

).1عقد خارجی(کند بالقوه می
هـایی  درهرحال، اگر شرکتی تشکیل شود، دارایی اعضا و موضـوع آن همـان حـق اختـراع    -

بین شـرکتی کـه بـراي مـدیریت     : البته باید یک تفکیکی انجام داد. انداست که به شرکت آورده
و شرکتی که ممکـن  )هایی با هدف مشخصشرکت(شود ف تشکیل میائتال) شرکت مدیریتی(

یعنـی ممکـن   هاي خود تشکیل دهند که همان ائـتالف اسـت؛  است خود اعضا با توجه به دارایی
قـانون ثبـت   15توانـد بـا توجـه بـه بنـد د مـاده       ایـن امـر مـی   (است شرکت مدیریتی تشکیل شود 

یـا خیـر ولـی    ) انتقال بـه مـدیریت اسـت   ع، قابلاختراعات صورت گیرد که حقوق ناشی از اخترا
، -که منجـر بـه اعطـاي مصـونیت اسـت     -درهرحال قرارداد مبنایی که همان قرارداد ائتالف است

571توضـیح آنکـه از مـاده    . هـا اسـت  وجود دارد؛ چراکه خود ائتالف به نحوي شرکت دارایـی 
ت عبـارت اسـت از اجتمـاع    شـرک : ها شـرط تحقـق شـرکت اسـت    آید امتزاجِ مالکیتبرمی. م.ق

اي که تمیز گونهبه) 25. ص: 1363کاتوزیان، (حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه؛ 
منظـور  موجـب آن چنـد شـخص بـه    پس شرکت عقدي است کـه بـه  . ملک کسی مشخص نباشد

جـاي نهنـد تـا بـه   تصرف مشترك و تقسیم سود و زیان و مقاصد دیگر حقوق خود را در میان می
هـا شـرکت بـه ایـن     رسد که در ائتالفاما به نظر میآن مالک سهم مشاع از این مجموعه شوند؛

یـک از مـالکین در شـی    توان گفت که موضوع مالکیـت هـیچ  شود؛ چراکه نمیمعنا تشکیل نمی
» همکـاري شـرکا  «واحد مشخص نیست و بیش از آنکه اشـاعه در مالکیـت وجـود داشـته باشـد،      

دهنـد، امـا از طـرف    هاي خود از دست نمـی مالکیت خود را نسبت به اختراعها وجود دارد و آن
شود و آن در صورتی است کـه بـر اسـاس    دیگر ائتالف به ماهیت شرکت به این معنا نزدیک می

هـا در  وسـیله آن هاي تحت ائتالف، اقدام بـه تولیـد و فعالیـت مشـترك کننـد و بـدین      حق اختراع
البته اگر عقد شرکت را به تعریف برخی از فقها، عقـدي  . محصول مشترك، شریک خواهند بود

شاید بتوان ائـتالف را  ) 9. ص: عاملی کرکی، بیتا(اش تصرف در مال مشاع است، بدانیم که ثمره
دهـد و ماهیـت اذنـی و جـایز     شرکت دانست؛ این مفهوم از شرکت، به شرکا سمت وکالـت مـی  

منظور از عقد خارجی، عقد است که ائتالف با لیسانس : در این بیان، عقد خارجی در برابر عقد داخلی قرار دارد.1
بدیهی است . شودو عقد داخلی، عقد مبنایی تشکیل ائتالف است که بین مؤسسان اولیه منعقد میکنند؛گیرندگان منعقد می

.امکان انعقاد عقد خارجی با توجه به توافق داخلی بین اعضا ممکن استکه 
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هـا و عرضـه فنـاوري    ف و کنتـرل اختـراع  در شرکتی که ممکن است جهت مدیریت ائـتال . دارد
البتـه دکتـر کاتوزیـان تعریـف     . خـورد تشکیل شود، رنگ و بوي این مفهوم در آن به چشـم مـی  

اند که دو یا چند شخص بـراي رسـیدن   اند و آن را عقدي دانستهوسیعی از عقد شرکت ارائه داده
نهنـد  ، خواه آنچه در میان میشوندبه هدف معین و به دست آوردن سود احتمالی، باهم متحد می

و در این صـورت توافـق اولیـه میـان     )8. ص: 1363کاتوزیان، (مال یا طلب یا اعتبار یا کار باشد 
باید گفـت در حقـوق   اما اگر بخواهیم به متن قانون توجه کنیمتوان شرکت دانست؛اعضا را می

قـانون  10د لیسـانس فنـاوري و مـاده    ي یک توافق ائتالفی بر مبنـاي قـراردا  ایران باید توافق اولیه
مدنی دانست و آن رو نوعی عقـد مخـتلط دانسـت کـه ترکیبـی از وکالـت، لیسـانس، مشـارکت         

.است
» گـروه اقتصـاد بـا منـافع مشـترك     «از سوي دیگر، در نگاه اول شاید بتوان توافـق ائتالفـی را   

گـروه اقتصـادي بـا منـافع     تشـکیل  «کـه  کنـد یقانون برنامه پنجم توسعه بیان مـ 107ماده . دانست
منظورتسـهیل و گسـترش فعالیـت    با مشارکت دو یا چند شخص حقیقـی یـا حقـوقی بـه    ،مشترك

اقتصادي و تجاري براي یک دوره محدود و براساس قرارداد کتبی پس از ثبـت در مرجـع ثبـت    
د ایـن نهـاد فاقـ   . »مجاز است...ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن شرکت

بـا منـافع   گـروه .شـود شخصیت حقوقی مسـتقل از شـرکا بـوده و در قالـب شـرکت تشـکیل مـی       
در ایـن  . هـا اسـت  هـا و همکـاري  قالبی براي تجمع تخصص» جوینت ونچر«اقتصادي مشترك یا 

مشـارکتی یـا   «یـا  » شـرکتی و واجـد شخصـیت حقـوقی    «ها در دو شـکل  حالت معموالً مشارکت
لـذا در مـوردي  ) 157، ص 1393عیسـائئ تفرشـی،   . (شوندیتشکیل م» فاقدي شخصیت حقوقی

ي بـا منـافع مشـترك    توانـد بـا گـروه اقتصـاد    فاقد شخصیت حقوق باشد، مـی » جوینت ونچر«که 
که نتوان ائتالف را گروه اقتصـادي بـا منـافع مشـترك     رسدمیبا این اوصاف به نظر . برابري کند

قـراردادي و تجمـع تخصـص اعضـا در     اگرچه هـدف ائـتالف تسـهیل مشـارکت    چراکهدانست 
جهت که قانون بیان داشته که نهادي فاقد شخصیت حقـوقی  ینازاجهت عرضه فناوري است، اما 

ممکن است اعضا یک ائتالف شـرکت مـدیریتی   چراکهصادق نیست؛ هاائتالفاست، در مورد 
داراي شـد امـا  اگرچـه مسـتقل از اعضـا با   جدا ایجاد کنند که اقدام بـه عرضـه فنـاوري کنـد کـه     

شخصیت حقوقی است و این شرکت خود اقدام بـه عرضـه فنـاوري، طـرح دعـوا، دریافـت حـق        
تـوان گفـت کـه در ائـتالف     ینمـ از طـرف دیگـر   . کندیمدستاالمتیاز و اموري مدیریتی ازاین

ائـتالف  باهـدف ؛ چراکـه ایـن امـر    )107مـاده  3تبصـره  (شـود  فوت یا حجر موجب انحالل مـی 
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این امر در چنـین قراردادهـایی کـه فنـاوري     . قوق اشخاص ثالث در تضاد استخصوصاً حفظ ح
.شود، توالی فاسد داردبا حجم باالي خود عرضه می

اي خواهنـد شـد کـه قـانون     اعضا با انعقاد قرارداد ائتالفی، باعث از بین بردن حق انحصاري-
رداد نوعی مصونیت بـراي یکـدیگر   ها با انعقاد قراها شناخته است؛ به عبارت ساده تر آنبراي آن

هـا مجـوز   ، توافق می نمایند که هـر یـک از آن  کنند یاهاي ائتالفی مقرر میدر استفاده از اختراع
نـوروزي  . (دیگـر قـرارداد واگـذار نماینـد    ) هاي(طرف برداري از فناوري متعلق به خود را بهبهره

)199. ص: 1386شمس، 
حـاظ حقـوق مـدنی، ائـتالف را بایـد جـز عقـود معـاملی         بنـدي سـنتی ازل  با توجه به تقسـیم -

دانست؛ چراکه هر یک از طرفین استفاده از حق اختراع خود را در ازايِ اسـتفاده از حـق اختـراع    
هستیم و بـه همـین جهـت    روبرونوعی با تعارض منافع اطراف قرارداد کند و بهدیگري فراهم می

حـال  درعـین . کنـد دن عقود نیز ایـن امـر را تائیـد مـی    اي بواصل مغابنه. اي هستندجز عقود مغابنه
توان در طرف مقابل هم استدالل کرد که با توجه به معناي ائتالف، اطراف قـرارداد بـه دنبـال    می

جهـت آن را در  همکاري مشترك و رسیدن به هدف مشترك خود هسـتند و شـاید بتـوان ازایـن    
جام رساندن یـک فعالیـت مشـترك دنبـال     جهت به فرزمره عقود مشارکتی دانست؛ چراکه ازاین

.شودمی

تحلیل اقتصادي) دو
تحلیل اقتصادي به معناي ایـن اسـت کـه ازلحـاظ اقتصـادي ایجـاد توافـق ائتالفـی چـه تـأثیر           

تواند به دنبال داشـته باشـد؛ آیـا باعـث افـزایش رفـاه دارنـدگان امـوال فکـري رفـاه           اقتصادي می
در اینجـا، بـه تحلیـل اقتصـادي قراردادهـاي ائتالفـی       شـود؟ کننده و درنهایت جامعـه مـی  مصرف

بایـد توجـه شـود کـه ایـن مبـانی       1.اسـت » فایده-هزینه«در این بیان روش ما . پردازیماختراع می
و اگـر ایـن فوایـد اقتصـادي     دهـد اقتصادي اساس تشکیل توافق ائتالفی را به خود اختصاصی می

عـین وجـود تـأثیرات مثبـت     در(Shapiro, 2001: p. 124).معنا بودنبود، تشکیل توافق ائتالفی بی
توافـق ائتالفـی   . تواند بـه دنبـال داشـته باشـد    اقتصادي، تشکیل توافق ائتالفی بعضی آثار منفی می

هاي حقوق رقابت، مالکیت فکـري و حقـوق بشـري را رعایـت نکننـد،      که محدودیتدرصورتی
ت از اثـرات منفـی اقتصـادي ائـتالف اختـراع      در اینجا اگر صحب. داراي اثر منفی اقتصادي باشند

سود.آیدمیعملبهممانعتآناز وقوعکهمطلوبینتیجهیاوشودمیایجادکهنامطلوبینتیجهازاستهزینه عبارت.1
.می شودجلوگیريآنوقوعازکهنامطلوبینتیجهیاگرددمیکه ایجادشودمیگفتهمطلوبینتیجهبهنیز
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بـا ایـن   . گیـرد هـاي فـوق قـرار نمـی    صورت مستقیم تابع محدودیتزنیم، مواردي است که بهمی
.کنیم، آثار منفی اقتصادي و آثار مثبت اقتصادياوصاف، این بخش را به دو قسمت تقسیم می

آثار منفی اقتصادي توافق ائتالفی) 1
تواند همکاري مشترك میـان  ترین ابزارهایی است که میاختراع از مهماگرچه ایجاد ائتالف

خـود  : دارندگان حق اختراع را فراهم آورد، این همکاري ممکـن اسـت بـا مـوانعی روبـرو شـود      
انـد در ائـتالف   فرایند ایجاد ائتالف داراي هزینه معامالتی اسـت؛ همچنـین کسـانی کـه نتوانسـته     

هـاي تحـت ائـتالف، بـه رقابـت      در بـازار مـرتبط در فنـاوري   تواننـد سـختی مـی  شرکت کنند، بـه 
. کنندگان در ائتالف ممکن اسـت داراي قـدرت بـازاري شـوند    با ایجاد ائتالف شرکت. بپردازند

شـود،  هاي تحقیقاتی مـی فعالیتازآنجاکه مانع اعضاي ائتالف همچنین توافق ائتالفی درصورتی
همچنـین ممکـن اسـت بـه شـکل گیـري       . ا داشـته باشـد  هـ تواند اثر منفی در این قبیل فعالیـت می

اي بـراي پنهـان کـردن حـق     یک ائتالف ممکن است وسـیله . انحصار اطالعاتی در بازار بینجامند
:پردازیمها میترین آندر زیر به مهم. هاي غیر معتبر شوداختراع

توسعههاي تحقیق وفعالیتخطر کاهش-1-1
در بـین اعضـا شـود؛    » توسـعه تحقیـق و «هاي هش فعالیتایجاد ائتالف ممکن است باعث کا

شود و اعضا ممکن اسـت  هاي تحقیق و توسعه بین اعضا تقسیم میچراکه درآمد ناشی از فعالیت
(Lampe, 2012: p. 3))1سـواري مجـانی  (بگیرند که از نتیجه تالش دیگران استفاده کنند تصمیم

بـه اعضـاي   2پـس اعطـاي مصـونیت   . شودعضا میهاي تحقیقی بین ااین امر باعث کاهش فعالیت
ائتالف ممکن است این اثر را به دنبال داشته باشد، خصوصاً در حالتی که اختراعات آینده مـورد  

به این طریق که انگیزه افراد را به فعالیت در ابداعات و ارتقاي سـطح رقـابتی   3ائتالف قرار گیرند
.شوندمیکند و اعضا منتظر فعالیت دیگرانخود کم می

1. Free Riding
کنند که از طرح دعواي نقض حق اختراع علیه یکدیگر درواقع با انعقاد قرارداد ائتالفی طرفین صریحاً یا ضمناً توافق می.2

.دهددوري کنند زیرا این امر اساس یک ائتالف را تشکیل می
) Grant-back(شرط مذکور. نام دارد)اي اختراع تکمیلییا اعط(» شرط اعطاي دوباره اختراع«این مقرره قراردادي .3

یی که لیسانس گیرنده نسبت هاتوسعهکند که حق استفاده از بهبودها و یمتوافقی است که بر اساس آن لیسانس گیرنده تعهد 
اي را مجبور فوق، اعضشرط. به لیسانس دهنده واگذار کند) غیر انحصاريصورتبه(به فناوري مذکور انجام داده است، 

به » رایگان«یا » قیمت پایین«به-رسدکه براي فعالیت ائتالف ضروري به نظر می-هاي آینده خود راکند که اختراعمی
.ائتالف لیسانس دهند
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هـاي تحقیـق و   گـذاري در فعالیـت  در صورت نبود ائتالف، افراد داراي انگیزه بـراي سـرمایه  
آورد کـه نسـبت بـه    ها ایـن امکـان را فـراهم مـی    توسعه هستند؛ چراکه ثبت یک اختراع براي آن

شـته  اگر رقبا دسترسی تضمینی به اختراعات حال و آینده دا. رقباي خود در آن بازار برتري یابند
چنــین هـاي تحقیقــی خـود دسـت میابــد و عضـو مـذکور نیــز هـم      باشـند کـه عضــوي در فعالیـت   

گـذاري در ابـداعات   هـا بـراي سـرمایه   اي داشته باشد، این امر باعث کـاهش انگیـزه آن  دسترسی
1شود؛می

(Andewelt, 1985: p. 617) هـاي خالقانـه آینـده    زیرا یکی از اعضاي ائتالف از تـالش
.United States v. Mfrs(.اي تائید شده استستفاده مجانی کند این امر در پروندهاعضاي دیگر ا

Aircraft Ass’n, Civ. No.72-1307, 1975 (.     هـا، حقـوق   معمـوالً بـراي جلـوگیري از ایـن هزینـه
.شودهایی را قائل میرقابت، محدودیت

هاي ایجاد ائتالفخطر افزایش هزینه-1-2
تشـکیل یـک ائـتالف، یـک فراینـد      :هزینـه مـذاکره  -1: انـد از عبارتهاترین این هزینهمهم

هاي ضـروري و مـرتبط   است؛ فرایند پیدا کردن اختراع2»هاي معامالتیهزینه«بلندمدت همراه با 
) زمـان و پـول  (اي و جلب رضایت دارندگان اختراع مبنی بردادن لیسـانس خـود فراینـد پرهزینـه    

.است
عـاملی اسـت کـه بیشـترین سـبب بـرهم خـوردن        » العات نامتقـارن اط«:اطالعات نامتقارن-2

در حقیقت افراد در بازار با فرض اطالعات کامل نسبت به متغیرهـاي مختلـف   . شودمعامالت می
ي هـا و منـافعِ همـه   ها اطالعات کافی در مورد هزینـه اگر آن. زننددست به انتخاب و عملکرد می

د، بـازار کارآمـدترین تخصـیص منـابع را بـه ارمغـان       هاي طـرف مقابـل خـود داشـته باشـن     گزینه
.که در بازار و در مذاکرات بین افراد آن اطالعات کامل همیشـه وجـود نـدارد   آورد، درحالیمی

وجود اطالعات نامتقارن، بـر اعتمـاد و تمایـل افـراد بـه پیوسـتن بـه        )58-56. ص: 1390باقري، (
جـاد یـک ائـتالف داراي اطالعـات نامتقـارن فـراوان       فرایند مذاکره در ای. گذاردائتالف تأثیر می

هـاي پیرامـون ائـتالف و    اطالعات نامتقارن دربـاره ارزش انفـرادي حـق اختـراع، یـا هزینـه      : است
(Lerner, 2007: p. 173).دست هستندو درباره استراتژي آینده تحقیقی، ازاینساختار آن

شده است، با بررسی مالکیت فکري و رقابت در وزارت دادگستري آمریکا نوشتهوسیله رئیس بخشاین مقاله که به.1
یک روش بسیاري کارا براي ختلف و تحلیل اقتصادي قواعد حقوقی به این نتیجه رسید که استفاده از ائتالفهاي مپرونده
.باشدکننده میسازي، افزایش تأثیر مثبت رقابتی، تأمین منافع مصرفتجاري

2. Transaction costs.
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الزمـه تشـکیل ائـتالف اسـت و در برابـر      ها طبیعی اسـت و  البته باید گفت تا حدي این هزینه
.شودها لحاظ میآید، اما درهرحال باید جزء هزینهي آن، چندان مدنظر نمیفایده

آثار مثبت اقتصادي توافق ائتالفی) 2
بـاقري و جعفـري   (شـود؛  انعقاد قرارداد لیسانس باعث گردش ثـروت و ارتقـاي فنـاوري مـی    

ــا افــزایش گــردش ثــروت و کــاهش تعــداد  ائــتالف اختــرا) 376.ص: 1392چالشــتري،  ع هــم ب
.شودمعامالت، باعث رشد اقتصادي می

ي مختلفـی کـه بـین فعـاالن بـازار منعقـد       هـا توافـق در حقوق آمریکا و اتحادیـه اروپـا درزمینـه    
نامه در آمریکـا و اتحادیـه اروپـا    نقاط مشترك دو آیین. وجود دارد) راهنما(نامه شود، یک آیینمی

اسـت،  » داراي آثـار مثبـت  «ی به عنوان یک سـازوکاري کـه   طورکلبهها به ائتالف آناین است که 
و یـا  1»مکمـل «هـاي  هایی هستند که داراي حق اختـراع ها هر دو طرفدار ائتالفکنند و آنتوجه می

از - ائتالف اختراع باعث افـزایش رقابـت در بـازار    (Gilbert, 2004: p. 13). هستند2»مسدودکننده«
هاي مکمل و کاهش هزینه معاملـه و از فناوري) ترکیب کردن(یکپارچه کردن و توام کردنطریق

و - پـردازیم کـه در ادامـه بـه توضـیح آن مـی     –)موقعیـت انسـدادي  (» مسئله بازدارندگی«بین بردن 
بـه خـاطر توجـه بـه ایـن      (Janis, 2005: p. 6).شودمی- پرهیز از دعواهاي پرهزینه نقض حق اختراع

کـه بـراي حمایـت از    هـاي اقتصـادي   سیاستعلتمریکا به آ«شود کشور مل است که گفته میعوا
کـرده  تبـدیل  فنـاوري کشـور درزمینـه  نکرده است، این کشور را تبدیل به بهتریفناوريمخترعان 

قبـل از  . پـردازیم در این مجال به بررسی هر یک از این مـوارد مـی  (Leaffer, 2010: p. 143)» .است
د توجه داشت که ممکن است بعضی از این آثار با یکدیگر ارتباط داشته باشند، ولـی جهـت   آن بای

وري خاص در حوزه معین آن است که در زمینه یک فنا) Complementary patent(» مکملحق اختراع«.1
این . کندیمترباارزششوند، از این حیث که استفاده از یکی، استفاده از دیگري را یمکننده یکدیگر محسوب یلتکم

.توان به عنوان بدل و جایگزین یکدیگر استفاده شوندینمنیستند و رقابتقابلهااختراع
یی هستند که عملکرد یک اختراع، فعالیت دیگر را ممنوع هاآن) Blocking Patents(»مسدودکنندهحق اختراع «.2
مثالً اختراعی در جهت . دهدینمي راهکارهاي ممکن براي تولید محصولی را پوشش حال ضرورتاً همهیندرعکند و یم

ما کند که در توسعه اختراع اولی است، ایمی را ثبت اختراعتولید یک فناوري خاص وجود دارد و مخترع دومی حق 
واقع اگر توسعه یا در. شود، مگر اینکه اجازه از دارنده اختراع اولی بگیردیماختراع دوم از استفاده از این فناوري محروم 

که اختراع جدید داراي شرایط قانونیِ ثبت اختراع یدرصورتانجام شود، شدهثبتیله دیگري وسبهتغییري در اختراعی که 
مستحق مستحق دریافت یک ورقه حق اختراع شود، لزوماًکهیهنگاماما ؛ ع دریافت کنداختراتوان یک ورقهیمباشد، 

) حق اختراع مادر(ید ادادهاگر استفاده تجارتی از اختراع شما، حق اختراعی که آن را توسعه . سازي آن نخواهد بوديتجار
.قرار دهید، مگر با اجازه صریح اوهمورداستفادتوانید حق اختراع خود را در آن فناوري ینمرا نقض کند، شما 
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1.شوندصورت جدا بررسی میتر بهدسته بندي بهتر و ارائه جامع

اختراعحقمدیریت انباشت-2-1
امـا گـاه ایـن هـدف بـا مـانع       ؛ هدف سیستم حق اختراع، ارتقاء ابداعات و توسعه فنـاوري اسـت  

به معناي اعطاي حق اختراع به ابتکاراتی است کـه همپوشـانی   2»انباشت حق اختراع«. شودروبرو می
و این همپوشانی منجر به نقض اختراع دیگري در صورت اسـتفاده مالـک از حـق اختـراعش     دارند

افتـد کـه   و هنگـامی اتفـاق مـی   اسـت اختـراع ازفشردهايشبکهبیانگراختراعحقانباشت. شودمی
مـرز نـاقص حقـوق امـوال فکـري بـه       . دهـد اختراع یک فناوري معینـی را پوشـش مـی   چندین حق 

صـورت  صـورت متقابـل در یـک فنـاوري مشـابه بـه      دهد که بـه هاي متعدد این امکان را میشرکت
هـا یکـدیگر را نقـض کننـد؛ کـه ایـن امـر، باعـث جلـوگیري از          آگاهانه و یا ناآگاهانه حق اختـراع 

بـار اولـین اصـطالح این(Lampe, 2012: p. 3).شودمینه آن فناوري میها درزفعالیت هر یک از آن
.Lavine, 2008: p). رفـت کـار بـه میالدي1970دههدر) SCM Corp. v. Xerox Corp(پروندهدر

نتیجتـاً  بیشـتر و توسـعه وابداعبرايانگیزهوجود دارد،جدیدترهايفناوريبرايتمایلچون (606
آن، این است که هر محققی پیشـرفت  علت(KIM, 2004: p. 233).شودزیاد میاعطاي حق اختراع 

بنـابراین، ذات سیسـتم حـق اختـراع اسـت انباشـت حـق        خود را مرهون تالش اسالف خـود اسـت؛  
صـورت  هـاي متعـدد، اختراعـات بـه    زمانی که به علت صـدور حـق اختـراع   . اختراع را به دنبال دارد

) 30. ص: 1392زاده، حـاجی (. هـا داراي مالکـان متفـاوتی هسـتند    آینـد، آن درمـی » خرد و جزئـی «
و روبـرو مشکلبارااختراعحقو استفاده تجارتی ازبرداشتوگذاريسرمایهاختراعحقانباشت

رااختـراع بهدسترسیثالثاشخاصبراينیزومحدودمخترعانبرايتحقیقی راهايفعالیتانجام
االمتیـاز  هزینه معامالت تجارتی را افزایش داده و باعث انباشته شدن حـق و3کندمیمشکل روبروبا

که ممکن است هزینه زیادي براي تولید اختراعات و ابداعات صرف شود، باعـث  و ازآنجایی4شود

درواقع از . شودکننده میشده کاال براي مصرفشود باعث کاهش قیمت تمامطورکلی مواردي که در زیر بیان میبه.1
منظور از آن تالش همه ارکان زنجیره تأمین . شده کاال دانستتوان به عنوان سیاستی جهت کاهش قیمت تمامائتالف می

ها در از هزینه نهایی تولید و یا توزیع همراه با حفظ کیفیت محصول است که به ارتقاي توان رقابتی بنگاهبراي کاستن
).91. ص: 1390صادقی،(.:ك.ر. کندمواجهه با رقباي داخلی و خارجی کمک می

2. Patent thicket; Patent floods; Patent clusters.
هاياختراعات دارویی و حوزه،»اینترنت«و»ايرایانهافزارنرم«،»زیستیهايريفناو«،»رساناهانیمه«صنعت،چنددر.3

.بیشتر استاختراعژنتیکی انباشت
اما رسد،یها معقول به نظر مصورت منفرد یک حق االمتیازي را بگیرند که در نظر آنهر یک از صاحبان حق اختراع به.4

به ) آ(بار خود از نقطه انتقالرا فرض کنید که یک کشتی سعی در موردي. کندییک هزینه زیادي را تحمیل میثمن ح
با )کشتی(يفناورکنندگان از یک استفاده. استایستگاه مالیاتی در مسیر او )n(در طول یک رودخانه دارد که ) ب(نقطه 
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هـاي  گیرد کـه هرچقـدر کـه حـق اختـراع     این امر بدین طریق صورت می. شودکاهش ابداعات می
ذاکرات بیشتري براي انعقـاد قـرارداد لیسـانس نیـاز اسـت کـه هزینـه و        بیشتري وجود باشد، تعداد م

.زمان زیادي جهت مدیریت، الزم است
گیرنـد مـی قرارمورداستفادهبازارفعاالنوسیلهبهکهمؤثري استروشیائتالفیتوافقایجاد

الف کـه بـه   بـدین طریـق کـه ائـت    (Shapiro, 2001: p. 121)این مسئله را مدیریت کنـد؛  بتوانندتا
) تحـت یـک شـرکت منفـرد    (هـاي خـود را   هاي فعال در بازار امکان ترکیب حق اختراعشرکت

هـاي یکـدیگر دسترسـی داشـته و     توانند ترکیب اختراع، به اختـراع دهند و اعضاي ائتالف میمی
.ها مانع یکدیگر نخواهد شدبدین طریق دیگر اختراع

کاالهاي خصوصیيحل مسئله-2-2
گویـد،  مـی . مطـرح شـد  » گرت هـاردین «توسط 1963در سال 1»کاالهاي اشتراکیيمسئله«

سـعی  تصور کنید مرتعی وجود دارد کـه همـه افـراد امکـان اسـتفاده از آن را دارنـد و هـر یـک        
بـراي مـدتی مشـکلی وجـود نخواهـد      . کنند براي استفاده بیشتر از آن گله دام بیشتري بیاورندمی

اینجا است که این مسئله شـکل  . شوندها بیشتر از ظرفیت زمین میدامداشت، ولی سرانجام تعداد 
پـس بایـد مالکیـت خصوصـی     . کنندگیرد؛ زیرا بدون محدودیت اقدام به استفاده از مراتع میمی

هـا تـراژدي دیگـري    حال با خصوصی شـدن مالکیـت  . شود تا این کاالهاي مشترك از بین نروند
تراژدي ناشی از مالکیت خصوصـی و متعـدد مطـرح    » هلرمایکل«1998در سال . گیردشکل می

.نمود که در نقطه مقابل تراژدي کاالهاي اشتراکی است
یـا  2»کـم مورداسـتفاده  «این مسئله حاکی از موقعیتی است که در آن یک منبع یا یک وسـیله  

نبـع  شود که یـک م باعث می) فکري(حقوق انحصاري اموال . گیردقرار می»استفادهعدممسئله«
به علت اهمال دارنده یا پایین بودن سطح علمی دارنده، یا وجـود چنـدین دارنـده حـق    ) فناوري(

توافـق ائتالفـی   . اسـت اختـراع حقانباشتازناشیامرایناختراع کم مورداستفاده قرار گیردکه
. کننـد نقش بسیار مهمـی را ایفـا مـی   3»)مالکیت خصوصی(هاي خرد و متعددمالکیت«براي حل 

نتیجه . مالیات بپردازد) دگان اختراعدارن(فوق هاي چراکه کشتی باید به تمام ایستگاهشوند؛یانباشت حق االمتیاز موجه م
و یک قیمت مشارکت کنندگذاريیمتدر ق) هایستگاها(قرارداد اطراف از حالتی که هر یک فوقاینکه قیمت کاالي 

.شودیبیشتر ممعین، تعیین کنند،
1. Tragedy of commons.
2. Underused.

Tragedy of the(معادل آن.3 Anti-commons (اللفظی آن یعنی، تراژدي ضد اشتراك که ترجمه تحتباشد؛می
.باشدهمان مالکیت خصوصی است، می
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بـا اختـراع حقچندینوجودوسیلهبهمعینفناوريیکازاستفادهودسترسیکهواقع هنگامیرد
ازخـروج بـراي مناسبراهکاریکعنوانبهتواندمیاختراعحقائتالفیکشود،روبرومانع
)Lavine, 2008, p. 611(.باشدمشکلاین

)بازدارندگی(در تولید توقفمسئلهحذف-2-3
عدم انعقاد توافق ائتالفی فعاالن بازار باید قراردادهاي لیسـانس مختلـف را بـا هـر     در صورت

نتیجه اینکـه ایـن   (Lavine, 2008: p. 608).هاي مختلف منعقد کنندیک از دارندگان حق اختراع
بیشتري به بازار وارد شود یـا گـاه تولیـد    » توقف«امر ممکن است باعث شود که فناوري جدید با 

شـود،  واقع، در حالتی که ائتالفی وجود ندارد و لیسانس از طریق عادي خود منعقـد مـی  در. نشود
ــد        ــودداري کن ــود خ ــراع خ ــانس اخت ــت از دادن لیس ــن اس ــراع ممک ــدگان اخت ــی از دارن . یک

. که مسئله توقف را به دنبال دارد، تعبیـر دیگـري از ایـن وضـعیت اسـت     » هاي انسداديموقعیت«
به علت انباشت اختراع یا خـودداري از اعطـاي لیسـانس بـه وجـود      که موقعیت انسدادي هنگامی

) بـا توجـه بـه قیمـت معقـول     (آید، در این صورت اعطاي لیسانس یک حق اختـراع ضـروري   می
براي مثل اگر یک دارنده حق اختراع بداند که او آخرین فناوري براي بـه  . وجود نخواهد داشت

ارد، ممکن است حق االمتیـاز بـاالیی دریافـت کننـد؛     ي یک فعالیت معین را در اختیار داندازراه
داند ارزش قراردادهاي لیسـانس دیگـري کـه منعقدشـده اسـت، همگـی وابسـته بـه         چراکه او می

کـه منجـر بـه    » امتنـاع «توانـد  ائـتالف مـی  . اسـت ) بـا او (دریافت و انعقاد آخرین قرارداد لیسانس 
اندازي یک فنـاوري  ي ضروري براي راههاشود را کاهش، بدین طریق که حق اختراعتوقف می

(Jeanne, 2000: p. 10).معین را در یکجا گردآورد

لیسـانس  «گذار ما براي غلبه بر مشکل بازدارنـدگی راهکـاري تعیـین کـرده کـه نـوعی       قانون
قـانون ثبـت اختراعـات    17در جـزء اول مـاده   . باشداست که شکل خاصی از ائتالف می» متقابل

باشـد کـه بـدون اسـتفاده از یـک      ادعاشـده در یک گواهینامـه اختـراع   کهتیدرصور«خوانیم می
، اداره مالکیـت صـنعتی بـه درخواسـت مالـک     ...برداري نیسـت قبلی قابل بهرهي شدهثبتاختراع 
» .کنـد ، صـادر مـی  ، بدون موافقت مالک آن...برداري از اختراع مقدم رامؤخر پروانه بهرهاختراعِ

صادرشـده باشـد،   ...بـرداري  پروانـه بهـره  ...کـه  درمواقعی«دارد بیان میهسپس در جزء دوم ماد
بـرداري از اختـراع مـؤخر را    ، پروانه بهـره مقدماختراعِاداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک

نتیجـه آنکـه موضـوعی کـه در ایـن قسـمت مقـرر        » .کنـد نیز بدون موافقت مالک آن صـادر مـی  
نیست؛ چراکـه بـراي هریـک از طـرفین، اسـتفاده از      » یسانس متقابلل«گردیده چیزي جز تشکیل 
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است، با این تفاوت که اگر طـرفین بـا اراده و رضـایت    حق اختراع دیگري طبق قانون مجاز شده
در ایـن  . کنـد خود به توافق نرسند، اداره مالکیت صنعتی قهراً اقدام به صدور مجـوز اجبـاري مـی   

اي علت وجود چنـین مسـئله  . حالت انتقال حق اختراع مقدم و مؤخر همراه با یکدیگر خواهد بود
هـا ممکـن اسـت بایکـدیگر     ر یـک حـوزه، آن اختـراع   هـا د آن است که با افزایش تعداد اختـراع 

اختـراع  (عملکـرد اختـراع دیگـر    ) اختـراع پایـه  (که یک اختراع طوريپوشانی داشته باشند، بههم
در این حالت یکی از طرفین مجبور است با طـرح دعـوا و اخـذ    . را متوقف کند) شدهتوسعه داده

کـه تـا کسـب    طـوري رایندي طوالنی است بهبه تولید آن کاال برسد که خود ف» لیسانس اجباري«
تواننـد، بـا انعقـاد    لذا طرفین، قبل از طرح چنین مسائلی مـی . شودچنین مجوزي تولید متوقف می

.هاي طرح دعوا کاسته و به اقدام به تولید کنندائتالف از هزینهتوافق

معامالت بین دارندگان اختراع و لیسانس گیرندگانهزینهکاهش-2-4
) جـا صـورت یـک  هـاي مکمـل بـه   عرضـه فنـاوري  (ايفق ائتالفی با امکان ارائه لیسانس بستهتوا

شود؛ چراکه لیسانس گیرنده با یـک  می) ي کاالشدهکاهش قیمت تمام(باعث کاهش هزینه مبادله 
هاي موردنیاز خود روبـرو هسـتند؛ توضـیح آنکـه انعقـاد هـر       سازمان مدیریتی براي تهیه همه اختراع

از هزینه یافتن طرف قرارداد و مـذاکرات اولیـه تـا الـزام قضـایی      : هایی استدي مستلزم هزینهقراردا
تـک  متخلف قراردادي؛ بدون ائتالف، کسانی که به دنبال انعقاد قرارداد هستند، مجبورنـد بـه تـک   

در(Hovenkamp, 2007, p197). االمتیـاز بپردازنـد  ها حـق صاحبان حق اختراع مراجعه کنند و به آن
ي االمتیاز معین تعیـین کننـد کـه هزینـه    شود که مخترعان یک حقاین حالت یک ائتالف باعث می

درواقع وقتی ائتالف وجود نداشته باشد، کسـی کـه بـه ایـن     .دهدها را پوشش میي حق اختراعهمه
ترغیـب  هـا را  تک دارندگان این اختراع مـذاکره کنـد و آن  ها نیاز دارد، مجبور است با تکفناوري

علت ایـن  . به انعقاد قرارداد با وي کند چراکه در غیر این صورت فناوري مذکور ایجاد نخواهد شد
کـه از چنـد   ) مثـل آلیـاژِ بـرنج   (گویند که هزینه تولیـد یـک کـاال    ها میامر آن است که اقتصاددان

خواهـد  وسیله یک شرکت مادر تهیه شود، کمتر که بهشده، هنگامیتشکیل) روي و مس(محصول 
هـاي  نیز از طریق دیگري کاهش دعـاوي باعـث تقلیـل هزینـه    ائتالف(Nelson, 2007, p 540). بود

کـاهش دعـاوي باعـث    . شوندراحتی حل نمیمعامالتی شود؛ زیرا اختالفات بین دارندگان اصوالً به
هاي تحقیقـی  توانند تمرکز خود را بر انجام فعالیتي طرفین ذخیره شود و میشود زمان و هزینهمی

تـاب  هـا معمـوالً  آنهـاي کوچـک مفیـد اسـت؛ چراکـه      این امر خصوصاً براي شـرکت . قرار دهند
(Crane, 2008, p 8).هاي این دعاوي را ندارندتحمل هزینه
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اي و دسترسی به اختراع و صدور لیسانس متعدددفعهامکان خرید یک-2-5
هـاي متنـوع   ه تعداد زیادي از حق اختـراع اصوالً لیسانس گیرندگان بالقوه تقاضاي دسترسی ب

در حوزه یک فناوري خاص، دارند؛ با ایجاد ائتالف و ایجاد یک موجودیت منفـرد کـه قابلیـت    
توانند با یـک مـذاکره بـه هـدف     ها ضروري را دارد، میاعطاي لیسانس را براي تمام حق اختراع

1.خود برسد

طرف و لیسانس گیرنـدگان بـالقوه   تالف ازیکایجاد توافق ائتالفی باعث دسترسی اعضاي یک ائ
ایـن  (Guellec, 2004: p. 102). شـود هاي ضروري براي ایجاد یک فناوري میاز طرف دیگر به اختراع

عرضـه فنـاوري   (» یـک عقـد لیسـانس   «و در قالـب  2)یکجـا (اي دفعهامکان از طریق امکان خرید یک
راامکـان ایـن اشـخاص بـراي ائتالفـی افـق تودرواقـع یـک  . گیردصورت می) ايصورت مجموعهبه

قـرارداد اختـراع حـق دارنـدگان ازیـک هـر ازجداگانـه صـورت بـه اینکـه جـاي بهتاآوردمیفراهم
یـک دررامعـین فنـاوري یکاندازيراهبهبرايضروريهاياختراعحقکنند همهدریافتلیسانس

همین جهت ائـتالف باعـث تضـمین دسترسـی     به(Robert, 2001: p. 171).آورندهمگردمعینمکان
.شودهاي اختراع میآمیز به همه لیسانسبرابر و غیر تبعیض

فنی و ارتقاي فناورياطالعاتمبادله-2-6
با توجه به اینکه موفقیت تجارتی در یـک بـازار رقـابتی بسـیار بسـتگی بـه دسترسـی بهتـر بـه          

. توانـد ایـن امـر را فـراهم آورد    ائـتالف مـی  ایجاد یـک  ) 43. ص: 1388باقري، (اطالعات دارد، 
قرادادهاي اسرار ترین منافع ناشی از ایجاد ائتالف مبادله اطالعات ضروري در قالبیکی از مهم

فنـی اطالعـات مبادلـه باعثتواندمیائتالفیتوافقیک3.تجاري و افزایش ارتقاي فناوري است
دانـش مبادلهمیسر نخواهد بود؛فنیاطالعاتمبادلهبراياختراعحقسازوکارطریقازکهشود
موجـود درزمینـه یـک فنـاوري     منابعازمؤثراستفادهتسهیلباعثائتالفسازوکارطریقازفنی

و بـراي اعضـاي   بنابراین ائتالف یک منبعی ارزشمند از اطالعات براي لیسانس گیرندگاناست؛
حقوق «است که در حوزه ايياقتصادهاييدرواقع این مبناي اقتصادي که در ایجاد ائتالف وجود دارد، یاد آورد تئور.1

ته است که کسانی که داراي هدف مشترك شرکت بیان داشدر توجیه اقتصادي ایجاد» پازنر«. ارائه شده است» هاشرکت
و را راضی امعامله خود را بیابند و طرفیکصورت جداگانه اقدام به انجام معامله کنند و هر اینکه هر یک بهيجابه،هستند

ویک مذاکره و مدیر با انجام دهندیمانجام ها این کارها را آن، مله کنند، با ایجاد شرکت و دادن نمایندگی به مدیرانابه مع
.یابدیو به همین جهت هزینه معامالت کاهش مکندیمعامله م،بجاي همه

2. One-stop shopping.
اسرار تجاري به عنوان اطالعات ارزشمندي است که داراي ماهیت غیرمادي و معنوي است و در صورت رعایت شرایطی .3

.گیردحمایت حقوقی قرار میآن، موضوع حمایت یا عدمهمچون محرمانگی و اتخاذ اقدامات معقول در جهت حفاظت از
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:Bekkers, 2006)آوردائـتالف، بیشــتر بـه ارمغــان مــی   p. 20)  و سـازوکاري مناســب را فــراهم
آورد که اطالعات ضروري در ارتباط با یک فناوري در بین اعضا براساس اصـل حسـن نیـت    می
دهنـده فنـاوري   ازآنجاکـه در ایـن روش انتقـال   . مساعی و همکاري مستمر مبادله شـود یکتشرو 

فنـاوري در چنـین   . کنـد غ نمیبیند از ارائه اطالعات الزم دریمنافع خود را در همکاري بیشتر می
)46. ص: 1392رهبري، . (شودوضعیتی تا حدود چشمگیري تسهیم می

کاهش دعاوي نقض حق اختراع-2-7
گیر گسترش اعطاي حق اختراع و افزایش چشمهاي اخیر با جهانی شدن، شاهددر طول سال

دسـتور موقـت از   طرح دعـاوي نقـض اختـراع و صـدور     (هاي مربوط به حق اختراعحجم مرافعه
این امر باعـث توقـف ورود فنـاوري    . ایمدر بین فعاالن بازار بوده) سوي دادگاه تا اتمام رسیدگی

کننـد،  هاي مشابه تحقیق یـا فعالیـت مـی   که فعاالن حوزه فناوري درزمینهیهنگام. شودبه بازار می
ه ایـن اختالفـات را   معمـوالً نتیجـ  . هـا بـه وجـود آیـد    ممکن است اختالفـاتی در رونـد فراینـد آن   

هاي کـه بـراي حـل ایـن اختالفـات از طریـق دادخـواهی        بینی کرد و هزینهیشپتوان سختی میبه
ها، ایجـاد ائـتالف و اتحـاد    براي کاهش همه این اختالفات و هزینه. وجود دارد، بسیار زیاد است

1.راه حـل برتـر اسـت   درزمینه حق اختراع مورد اخـتالف یـک  
(Andewelt, 1985: p. 614)  یـک

جهت مفید باشد که باعث مصونیت از طرح دعـواي نقـض   تواند ازاینائتالف در حق اختراع می
ــرکت  ــوي ش ــتالف،  از س ــدگان در ائ ــاوي «کنن ــرل دع ــاهش آن» کنت ــه   و ک ــود؛ چراک ــا، ش ه

.گیردکننده مصونیت در یک موقعیت مناسب براي توسعه اختراع قرار مییافتدر
آمریکا حکمی صادر کرد که بـر ایـن ادعـا اسـتوار     » جارت فدرالسازمان ت«در همین راستا، 

در دعـواي  . بود که ایجاد یک ائتالف باعث از بین رفتن اختالفات در بین دو شرکت شده اسـت 
طـرفین ادعاهـاي مختلفـی نسـبت بـه حقـوق انحصـاري در        ) VISXوSummit(بـین دو شـرکت  

این اختالف خود را با ایجاد ائـتالف رفـع و   ها آن. داشتند) پزشکیفناوري چشم(»PRK«فناوري 
هـاي خـود اقـدام بـه تولیـد      پوشـی کردنـد و براسـاس حـق اختـراع     شـده، چشـم  از دعاوي مطرح

هاي مربوط به این صنعت را بهتر مدیریت آن بود که بتوانند اختراع)1856(هاي ریسندگی هدف از ائتالف فناوري ماشین.1
که (اي طرح دعوا هکه ائتالف ایجاد شد و هزینهازآنجایی. کنند و نیز از دعاوي نقض بین دارندگان حق اختراع کنترل کند
هاي کاهش یافت، سازندگان شروع به تولید انبوه ماشین) در غیر این صورت ممکن بود به ورشکستگی آن منجر شود

ماشین در سال 13000ماشین به2500ها از براي مثال تولید آن. ریسندگی کردند که قبالً این تولید و سود انبوه سابقه نداشت
هاي ریسندگی براساس همکاري مشترك براي اولین بار توانستند اقدام به طراحی و تولید ماشینها آن. افزایش یافت1860
(Thomson, 1987: p. 433).مصارف خانگی کنندبراي
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)Complaint, Summit Tech., Inc., v. F.T.C. Docket No. 9286, 1998(.کردند

ياتوسعههاي تحقیق و افزایش فعالیت-2-8
ــ    ــق تثبی ــتالف از طری ــک ائ ــاد ی ــه    ایج ــویق ب ــث تش ــازار، باع ــراع در ب ــل اخت ت ارزش کام

گــذاري در انگیــزه بــراي ســرمایه. شــودهــاي تحقیــق و توســعه مــی در فعالیــتگــذاريســرمایه
شوند، بسـتگی زیـادي   که براي ایجاد اختراعات جدید انجام می» ايتحقیق و توسعه«هاي فعالیت

هـاي تحقیـق و توسـعه ناشـی     عالیـت گـذاري در ف هـایی دارد کـه از سـرمایه   به ارزش حق اختـراع 
توانـد بـا اختـراع مکمـل از طریـق ائـتالف       براي مثال اگر مبتکر بداند که اختـراع او مـی  . شودمی

هـاي تحقیقـی   گـذاري در فعالیـت  ترکیب و باعث تولید بیشتر و کاراتر شود، انگیزه براي سرمایه
توانـد در  ه ائتالف از این طریق میهمچنین پیوستن ب(Andewelt, 1985: p. 615).یابدافزایش می

هاي تحقیق و توسعه تأثیر مثبت داشته باشد که با توجه بـه اینکـه در بـین اعضـاي ائـتالف      فعالیت
تواننـد تـوان ائـتالف را بـا     ها از این طریـق مـی  مساعی و همکاري متقابل وجود دارد، آنتشریک

.شـود تـر بـه آن فنـاوري مـی    سی آسانزیرا باعث دسترافزایش این قبیل تحقیقات افزایش دهند؛
(Overwalle, 2009: p. 5)آورد ها ایـن امکـان را فـراهم مـی    همچنین ائتالف اختراع براي شرکت

که رفتارهاي خود را درزمینه لیسانس دادن اختراع هماهنگ کنند و در نتیجه بـدین گونـه توجـه    
.یش دهندهاي تحقیق و توسعه افزاگذاري در فعالیتخود را به سرمایه

یـک ائـتالف   . اسـت » توزیـع ریسـک  «در این مجال، از دیگر مزایـاي توافـق ائتالفـی مسـئله     
هاي تحقیقی بیشـتر کنـد، بـدین طریـق کـه ریسـکی را کـه در        تواند انگیزه براي انجام فعالیتمی

درواقـع بـا ائـتالف   . اي وجود دارد را بین اعضا تقسـیم کنـد  هاي تحقیق و توسعهارتباط با فعالیت
هاي تحقیـق  هاي مرتبط با فعالیتاي از هزینهتواند قسمت عمدهها، یک شرکت میکردن اختراع

جـویی شـده را   هـاي صـرفه  وسیله هزینهو بدین(Jeanne, 2000: p. 11)اي را پوشش دهدو توسعه
.پردازدهاي تحقیقی میبه انجام فعالیت

بندي و مالحظاتجمع
. شــودز قراردادهــاي جدیــد در حــوزه اختــراع را مطــرح مــیبــا پیشــرفت فنــاوري، اســتفاده ا

قراردادهاي ائتالفی، نوعی مدیریت جمعی اختراع است که دارندگان حـق اختـراع بـا انعقـاد آن     
در این قراردادها دو یـا چنـد دارنـده اختـراع تصـمیم      . به دنبال اهداف حقوقی و اقتصادي هستند
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مسـاعی بـه تولیـد    خـود و بـا توجـه بـه تشـریک     هاي مشـترك گیرند که بر اساس حق اختراعمی
یک نهاد مـدیریتی وجـود   . بپردازند یا اقدام به عرضه اختراع خود در قالب قرارداد لیسانس کنند

کنـد کـه بـا    برداري از اختـراع مـی  دارد که به نمایندگی اقدام به لیسانس اختراع و نظارت به بهره
مدیریتی جهت کنترل لیسانس اختراع » شرکت«توجه به گستره فعالیت ائتالف ممکن است یک 

:لذا. گیرندهم با او طرف معامله قرار میشود و لیسانس گیرندگانتشکیل 
هـایی کـه   خصوصاً در اختـراع -اختراع» سازيتجاري«یکی از ابزارهاي بسیار مؤثر براي -1

راي اینکـه بتوانـد در   کشـور ایـران بـ   . استفاده از این توافـق اسـت  -هستند » بازدارنده«یا » مکمل«
از . هـاي حـق اختـراع اسـتفاده کنـد     نمایی کند، باید بتواند از تمام ظرفیـت بازارهاي فناوري جلوه

-توسـعه کـه علـی   ویژه در کشورهاي درحالبهها تسهیل انتقال فناوري است،هاي ائتالفویژگی

ــالی کــافی جهــت تجــاري   رغــم وجــود قابلیــت  ــات م ــالقوه، ممکــن اســت امکان ســازي هــاي ب
.دستاوردهاي علمی در اختیار محققین وجود نداشته باشد

نمایـد؛ بـراي مخترعـان    استفاده از ائتالف با توجه به شرایط فناوري کشـور ضـروري مـی   -2
ي بازارهـا شـدن جهـت رقابـت در    و آمـاده هـاي خـود   منافعی در جهت افزایش و توسعه فناوري

.یدي را به دنبال داردي تولکنندگان کاهش هزینهو براي مصرفجهانی
کنـد، مزایـاي اقتصـادي اسـت کـه توافـق       ترین مبنایی که توافق ائتالفی را توجیه مـی مهم-3

کننـده و جامعـه بـه    ائتالفی براي اعضاي ائـتالف، لیسـانس گیرنـدگان بـالقوه و بالفعـل، مصـرف      
هاي در حـال  هاي جدیـد خصوصـاً در کشـور   با توجه به گسترش نیاز به فناوري. آوردارمغان می

هـاي مختلـف خصوصـاً اختراعـات     و در حـوزه پیشرفت، روز به روز ثبت اختراعات بیشـتر شـده  
چندان دور صاحبان حق اختراع باید بـراي  اي نهاي، قطعاً در آیندهافزار و علوم رایانهدارویی، نرم

اسـت بـین   کنند؛ چراکـه ممکـن   هاي فناوري میهاي مشترك در حوزهپیشرفت، اقدام به فعالیت
هاي مختلف نوعی همپوشانی اتفاق بیفتند و این امر باعث شـود کـه بـا طـرح دعـواي      حق اختراع

تـوان مـانع پیشـرفت علـم شـد،      بـا توجـه بـه اینکـه نمـی     . نقض اختراع فناوري از توسعه بازبمانـد 
.ي فناوري استکاراترین روش، ائتالف دارندگان اختراع در آن حوزه

مثـال در  عنـوان بـه ) (هـا دافعـه (هـاي داشـته باشـند    فق ائتالفی هزینهاگرچه ممکن است توا-4
هایی باشد که اساساً قابلیت قانونی بـراي ثبـت بـه عنـوان اختـراع را      جهت مصونیت براي فناوري

شـود کـه در اصـل    که در این حالت لیسانس گیرنده مجبور به پرداخت حق االمتیازي میندارند
. هـا بیشـتر از مضـراتی احتمـالی آن اسـت     ما باید گفت که منـافع آن ، ا)آن اختراع اعتباري ندارد
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هاي یک مثال با استفاده از تحلیل اقتصادي به این نتیجه رسیدیم که عرضه جمعی اختراععنوانبه
تواند کـاراتر از ایـن باشـد کـه لیسـانس گیرنـده       حوزه مشابه توسط یک نهاد مدیریتی، بسیار می

پس درواقع ائتالف اختراع این ضـعف  . از افراد مختلف دریافت کندمجبور شود اختراع خود را 
.طور موارد دیگري که در طول مقاله به آن اشاره شدکند؛ و همینبرطرف میسیستم اختراع را

هـاي  هاي مختلف در حال طی کـردن پلـه  توسعه که در حوزهایران کشوري است درحال-5
یافتـه مثـل آمریکـا، ژاپـن و     ت کشـورهاي توسـعه  یکـی از دالیلـی کـه باعـث پیشـرف     . ترقی است

انـد بازارهـاي   و به همـین جهـت توانسـته   ها بوده استاتحادیه اروپا شده است، استفاده از ائتالف
هـاي دینـی و اخالقـی مـا هـم همیشـه بـر        آموزه. فناوري را در اختیار خود درآورند و قبضه کنند

مـین جهـت محققـان و مخترعـان کشـور مـا       بـه ه . انـد همکاري و فعالیت مشـترك تأکیـد داشـته   
تنها بتوانند منـافع  مساعی، نهتوانند با ایجاد ائتالف در حوزه یک فناوري، ضمن انجام تشریکمی

خود را بهتر تأمین کنند بلکه باعث شوند کـه کشـور ایـران بتوانـد کاالهـاي فناورانـه خـود را در        
انیم سـهم بیشـتري از بـازار در ایـن زمینـه را      المللی باکیفیت بهتر عرضـه کنـد و بتـو   بازارهاي بین
.داشته باشیم
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