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Legal Nature of Compulsory Licensing under Patent 
Law: Regulatory Measure or Expropriation?  

Abstract 

Extensive research has been conducted on expropriation of foreign 
investment. However, different methods of expropriating intellectual 
property of foreign investors have yet to be shed light on by legal scholars. 
Considering that issuance of compulsory licenses is one of the most 
important measures in this respect, this article shall focus on compulsory 
licensing through critical analysis of different approaches in this regard, and 
an attempt will be made to provide a proper response to the question whether 
compulsory licenses are regulatory measures or expropriation ending in 
compensation. The piece will make an effort to achieve this through 
illustration of current stance of the Iranian legal system, domestic and 
international regulations and pertinent legal cases. It seems that despite the 
initial regulatory nature of such licenses, one cannot exclude all instances of 
granting compulsory licenses from the expropriation provisions. Instead, 
adoption of a case by case approach along with due consideration of the 
literature of the treaty and domestic regulations in order to determine whether 
the measure of government in regard to issuance of such licenses is 
expropriation or not is recommended. 

Keywords: Regulation, Expropriation, Patent, Compulsory License, 
Compensation. 
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گری اعاتظ تن یم ترارماهیت حقوقی لیسان  اجباری در حقوق 
 یا سلب مالکیت 

 رانی، اتهران ،یبهشت دی دانشکده حقوق دانشگاه شه  اریدانش میرقاسم جعفرزاده  
  

  سروش فالحتی 
تجا   ی دکتر   ی دانشجو حقوق   ،یالمللنیب  ی گذارهیسرما   و  رتحقوق  دانشکده 

 رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشگاه شه 

 

 چکیده
حـال،    ن یـرا به خـود اختصـاص داده اسـت. بـا ا   ی ا گسترده   قات ي تحق   يخارج   ه ی از سرما   ت ي سلب مالك   

كمتـر مـورد    يخـارج   گذاران ه ی سـرما   ی از اموال فكر   ت ي گوناگون سلب مالك   ی ها وه ي ش   يحقول  يبررس 
  قـوق در ارتبـاط بـا ح   ی اجبـار   سـانس ي ل   ی اعطـا   نكـه ی لرار گرفته اسـت. بـا توجـه بـه ا   سندگان ی نو ه  توج 

  ينوشـتار بـه بررسـ  ن ی است، ا   نه ي زم   ن ی الدامات در ا   ن ی از مهمتر   يك ی   يخارج   گذاران ه ی اختراعات سرما 
  يولحقـ  ی ها پرونـده   ، يالمللـن ي و ب   يو با كنكاش در مقـررات داخلـ  پردازد ينهاد م   ن ی ا   يحقول  ت ي ماه 

كه    يمختلف   ی ها نگرش   ح ی نقد و تشر   ل، ي كشورمان؛ ضمن تحل   ينظام حقول  يموضع فعل   ن يي مربوطه و تب 
توسـط    ی اجبـار   سـانس ي پرسش پاسخ دهد كـه صـدور ل   ن ی به ا   كوشد يخصوص وجود دارد، م   ن ی در ا 

  يخارج   ار گذ ه ی بوده و پرداخت غرامت به سرما   ت ي سلب مالك   نكه ی ا   ا ی است    انه ی گرا   ي تنظ  يدولتها الدام 
به طـور مطلـق    توان ينم   ر، نهاد مزبو   انه ی گرا   ي تنظ  ت ي خصوص   رغ  يعل   رسد يرا به همراه دارد. به نظر م 

دانسـت و اتخـاذ    يمسـتثن   ت يـرا از مقررات مربوط بـه سـلب مالك   ی اجبار   سانس ي ل   ی موارد اعطا   يتمام 
مربـوط بـه هـر    يداخلـ  ن ي لـوان   ا یـمتخـذه در معاهـده و    كرد ی و رو  ات ي با توجه به ادب   ی مورد   ی كرد ی رو

مقـرون بـه صـواب    ی اجبـار   سانس ي ل   ق ی از طر   ت ي عدم تحقق سلب مالك   ا ی پرونده در جهت احراز تحقق  
   . است 

 .غرامت ،یاجبار سانسيحق اختراع، ل ت،يسلب مالك ،یگر يتنظ  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

اول   رغ  ي عل  سنت   ه يتصور  ا   ي و  خصوص  ماد   نكه ی در  اموال  موضوع   ی تنها  ملموس   و 
 معاهدات از    ی ار يبس در    ه ی سرما   واژه توجه داشت كه    د ی با  رند، يگ ي لرار م   ت يمالك   لب س 

  حقوق   جمله   از   1یي دارا   هرگونه تا    است   شده  فی تعر   موسع   بطور   ی گذار ه ی سرما   دوجانبه 
كه حقوق    نی ا   لذا   3.رد يدربرگ   را   2یفكر   ت يمالك  گذاران ه ی سرما   ی فكر   ت يمالك فرض 
  معاهدات از    ی ار يمحتمل است. بس   رد يلرار بگ   ت يك سلب مال   ی دعاو موضوع    ز ين   ي خارج 
سرما   ت ی حما  ش   صراحتاً   ز ين   ي خارج   ی گذار ه ی از  است    ي مختلف  ی ها وه يبه  ممكن  كه 

طر    مالك   ی دعاو باعث  ما   ت يسلب  حقوق  داشته   ی فكر   ت يلك از  اشاره  . اند شوند 
  ا ه وه يش   نی ا   از   ی فكر   ت يمالك   حقوق   خلق   ا ی   ت ی محدود   جاد ی ا   ابطال،   ، ی اجبار   سانسيل 

  و   5ست ين   برخوردار   ي كاف   ی غنا   از   نه يزم   ن ی ا   در   ران ی ا   ي حقول   ات يادب   4. هستند 

 

1. Christopher S., Gibson, “A Look at the Compulsory License in Investment 

Arbitration: The Case of Indirect Expropriation”, American University 

International Law Review, 25, (2010), p. 18. 

ن  يحت.  2 سرما  نيتخسدر  دوجانبه  ا  یفكر  تيمالك  زين  یگذارهیمعاهده  بود.  گفته  لرار  اشاره  هده  معا  نیمورد 

  ت، يكاال، حقوق مالك ،يمختلف از جمله ارز خارج یها را در لالب ني وارد شده به للمرو هركدام از طرف  ی هاه یسرما

 . Ibid. p. 2 داديلرار م تیمورد حما ياختراعات و دانش فن

  خود   نخسته  در ماد  كایآمرمتحده    االتیا  2012  سال   یگذارهیسرمااز    تیحماال معاهده نمونه دوجانبه  مثعنوان  ب.  3

 : كنديم فیتعر را هیسرما ریز شر  به

“Investment” means every asset that an investor owns or controls, directly or 

indirectly, that has the characteristics of an investment, including such 

characteristics as the commitment of capital or other resources, the expectation of 

gain or profit, or the assumption of risk ... . 

سرمایه   بعنوان.  4 از  حمایت  دوجانبه  نمونه  معاهده  سال  مثال  بند    2012گذاری  در  آمریكا  متحده    6ه  ماد  5ایاالت 

 كند:تحت عنوان سلب مالكيت و غرامت مقرر مي

This Article does not apply to the issuance of compulsory licenses granted in 

relation to intellectual property rights in accordance with the TRIPS Agreement, or 

to the revocation, limitation, or creation of intellectual property rights, to the extent 

that such issuance, revocation, limitation, or creation is consistent with the TRIPS 

Agreement. 

  ي بهشت   ديارشد دانشگاه شه   ينامه كارشناسانیو پا  یدر رساله دكتر  نهيزم  نیلابل توجه در ا  يعمده مطالب حقول .  5

يت  ای مطالعه بيشتر ر.ک. مهدی شهابي، پيشين و مرتضي اسدلو لراخانلو، حمایت از حقوق مالكبر.  شوديخالصه م

سرمایه معاهدات  در  بهشتي،)فكری  شهيد  دانشگاه  دكتری،  رساله  خارجي،  از  1395گذاری  شده  بازیابي   ،)

http://library.sbu.ac.ir . 
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مالك   1ی اجبار   سانسيل   ي تلق  خصوص   در   كه   ي مختلف  ی كردها ی رو  سلب    ا ی   ت يبعنوان 
م   انه ی گرا   يتنظ   ي الدام  نشده  باشند ي مطر    دنبال  به   نوشتار   این  رو، نی ا   از .  اندبررسي 

در   زبان يتوسط دولت م   ی اجبار   سانسيل   ی ا عط ا   ا ی است كه آ   ي پرسش اساس   نی پاسخ به ا 
انحصار  حقوق  خارج ه ی سرما   ی خصوص  شده   ي گذاران  حاصل  اختراع  ثبت  از   اندكه 

مالك   تواند ي م  شود    ت يسلب  م   نكه ی ا   ا ی محسوب  به  توجه   مداخلهاغماض    لابل   زان يبا 
م  سرما  زبان يدولت  و    نی ا   انه ی گرا   ي تنظ   ت يماه   ، ي گذار خارج ه ی در حقوق   رتلد الدام 

با    ی اجبار   سانسيل   ی در خصوص امكان اعطا   ي گذار خارج ه ی سرما   ي نيب شيپ  در ارتباط 
 نمود؟  ي تلق  ت يمالك   سلب را    ی اجبار   سانسيصدور ل   توان ي نم   ، ی حقوق و 
ا  ن ی ا  يبررس از  اهم  نیموضوع  حائز  ما    تيجهت  كشور  كه    توسعه،   ري مس  در است 

  ل ي به دل  تي مالك  سلب  یو عاد  طر   احتمال  واست    يخارج  یگذارهیجذب سرما  ازمندي ن
ل  یاعطا   دولت   هدف  كه  يصورت  در  لذا.  دارد  وجود  ندهیآ  در  یاجبار  سانس ي صدور 
با چن   زباني م و  د یبا  باشد،  یدعاو  ن يعدم مواجهه  ل  یاژهیتوجه  بر  ناظر  مقررات   سانسي به 

كل   یاجبار بطور  مالك  يو  حما  معاهداتدر    یفكر  ت ي حقوق  از    تیدوجانبه 
ن  شداب  داشته   یگذارهیسرما تغ   از ي و در صورت  مربوطه    كردیرو  ر يي به  مقررات  حاك  در 

  ران،یا  ی گذارهیاز سرما  ت یحما  معاهدات به اتفاق    بیلر  كرد یبپردازد. در حال حاضر رو
ا به  توجه  م  ن ی عدم  بررس  باشديموضوع  ادامه  در  چنانچه    به است    ممكن   شودمي  ي كه 

به طور    نوشتار  نیانجر شود.  م  انكشورم  ه ي عل  يخارج  گذارانهیسرما  توسط  یدعو  طر 
بررس با  رو  يحقول   لي تحل  ،ي خاص  نقد  در    ي مختلف  یكردهایو  امروزه    معاهدات كه 

سرما  تیحما پ  یگذارهیاز  متضمن  دارد  تغ  یشنهادي وجود  خصوص  در    ر يي مشخص 
 .  باشديخصوص م  ن ی مقررات كشور در ا كردیرو

و    2007سال    در  یاجبار  نس ساي صدور ل  هي عل  یگذارهیسرما  معاهداتاستفاده از    خطر
برز  يهنگام الدام به صدور    2مرک شركت    ذریاثبت شده ضد    یدارو  دي تول  یبرا  لیكه 

نما  یاجبار  سانس ي ل نها  ن یاكه  ن یا  باشد.    انیكرد،  در  رس  تیموضوع  لرار    يدگي مورد 
 

صاحب    تیخاص بدون رضا  يط یتحت شرا  ي انونل   یاست كه نهادها   یموسع، مجوز   يفیدر تعر  ی اجبار  سانس يل.  1

م ثالث  اشخاص  به  اختراع  م  دهند يحق  حقوق  از  بهره تا  مهد   یبردارزبور  مالك  ي،شهاب  یكنند.  خزنده    تي سلب 

كارشناسانیپاي،  خارج  یگذارهیدر حقوق سرما  يصنعت   یهاتيمالك دانشگاه شه   ينامه    ، (1396)   ،يبهشت  ديارشد، 

 . 71ص ، http://library.sbu.ac.irشده از  يابیباز

2. Merck & Co. 
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تلق  امكان  به  نسبت  را  كشورها  اما    ر ي غ   تي مالك  »سلببعنوان    یاجبار  سانس ي ل  ينگرفت 
شرا  1نمود.   اري هوش   « يمستق  در  خاص  ا  طیبطور  نگارش  زمان  بر  كه    نیحاك   مقاله 
خصوص وجود    ن یدر ا  یدعاو امكان طر     زي كرده است ن  داي پ  وعي ش  19  -دیكوو  روسیو

 دارد.
  ی اجبار   سانس ي خصوص كه ل  ن ی نوشتار در ا  ن ی ارائه پاسخ به پرسش ا  رسديم  نظر  به

و   باشديمورد به مورد هر پرونده م  يسررمستلزم ب  ري خ  ای  شود يمحسوب م   تيسلب مالك
  ه ي حاك  بر هر لض  يالمللن ي و ب   يمقررات داخل  كردیو رو  ات ي خصوص توجه به ادب   نیدر ا

برا را  راه  كه  پاسخ صح  یاست  م  حيارائه  هموار  فوق  پرسش  به    لذا.  سازديبه  توجه  با 
ره  یيآشنا  نكهیا پ  يمختلف   یهاافتي با  ح   یاجبار  سانس ي ل  راموني كه    ي داخلق  قودر 

همچن  و  سرما  تیحما  معاهدات  ن يكشورها  دارد  يخارج  یگذارهیاز    ی ضرور  ،وجود 
  لرار   يبررس   مورد  نهي زم  نیا  در  موجود  یكردهایرو  نیمهمتر  لسمت  ن ی ا  در  .است

 . رندي گيم

 یاجبار سانس یل به  نسبت يحقوق  انهیگرامیتنظ یهانگرش  .1
ن  لابل پ  ستي كتمان  ل  ي ني بش يكه    از   استفاده  سوء   با  مقابله  منظور   به  یربا اج  سانس ي نهاد 

بعنوان    يعموم  منافع  یدر راستا  و  یفكر  تيمالك  حقوق بوده است و در نظر گرفتن آن 
مالك  مفهوم  –  تي سلب  سرما  ي به  حقوق  در  است    ي خارج  یگذارهیكه  بعدها    -مطر  

،  وركش  یالتصاد   ياتي ح  یها بهداشت، بخش   ه،یتغذ  ،يمل  ت ي مطر  شده است. در والع امن 
غ و  آزاد  رلابت  عموم  يهمگ  رهي ضرورت  منفعت  زم  ي تبلور  محسوب    یانهي در  خاص 

پ  شونديم از  هدف  كار  یاجبار  سانس ي ل   ين يبش ي و  و  ساز  منفعت    یبعنوان  خدمت  در 
  منافع   نی ا  حصول  به   ي گذر از حقوق شخص  با به هنگام التضاء    كه   است  بوده  ن ی ا  ،يعموم
ا  خاستگاه   دو   شرب  حقوق  و  رلابت  حقوق .  كند  كمك   يعموم بروز  و  ظهور    نیمه  

 .شونديم يبه اختصار بررس  لیذ در  كه شونديم محسوب  يعموم التضائات

 

1. Katarzyna, Kaszubska, “Compulsory Licensing under India’s New Model 

Bilateral Investment Treaty”, Review of Market Integration, 9(3), (2018), p. 146. 
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 رقابت  حقوق نگرش  .1-1

و حقوق    ی فكر  ت ي حقوق مالك  انيدر هنگام بروز تعارض م  اصوالً   يدانيكه م  همانطور
دارنده    ی حصارانق  بر حقو  یگر ي تنظ   ضرورت و    يعموم  مصالح  نكهی رلابت، با توجه به ا

دارد، سنگ  تقدم  رلابت  حقوق  سمت  به  ترازو  دب  1. كنديم  ي ن يكفه    گر یعبارت 
فكر  دآورندگانیپد انحصار  ،یآثار  استفاده  منته   یحق  دارند  را  خود  آثار  تا    ياز  نه 

باشد  یادرجه آزاد  رلابت  مخل  اجرا  51  ماده  2.كه    44اصل    ي كل  ی هااستي س   یلانون 
  ازات ي : حقوق و امتدارديخصوص مقرر م   ن ی در ا زي ن رانیا  ي ماسال  ی جمهور ي لانون اساس
لانون شود. ماده    نیا  48تا    44موجب نقض مواد    دینبا  یفكر   ت ي از مالك   يناش   یانحصار 

  ت ي در حوزه مالك   يضدرلابت مقابله با اعمال    یرا برا  یيضمانت اجراها  زي مذكور در ادامه ن
م  یفكر ل  صراحتاًاما    دارديمقرر  صدور  ضمانت    يكی بعنوان    ی اجبار  سانسي به  از 

و طبيعتاً پرداخت مابه ازای مربوطه نيز در    كند يموضوع اشاره نم  نیمربوط به ا  ی اجراها
  نی . اباشدگذاران خارجي مطر  نميصورت اعمال ضمانت اجراهای مزبور برای سرمایه

  یي اجرا  تضمان  بعنوان  يحقول   ی هانظام  از  یاري بس  در  یاجبار   سانسي ل است كه    يدر حال 
است.    يرلابت   ضد  اعمالبا    مقابله  یبرا این حال،  مطر  شده  در    انتظار  مورد  صراحتبا 

لانون    17  ماده است.    مشاهده  لابل  ی تجار    یو عال   ي صنعت   یهالانون ثبت اختراعات، طر 
گونه  از   یبرداربهره  مذكور به    صورت  در  را  باشد  آزاد«   رلابت   با  ری»مغاكه    یااختراع 
توجه به فصل نه     لذا  3. دانديم  یاجبار  سانس ي ل  صدور  یبرا   یيمبنا  خاص،  يطیشرا  وجود

  44و به طور خاص مواد    ي اصل چهل و چهارم لانون اساس   يكل  یهااستي س  یلانون اجرا

 

ابراهي 1 »  یرهبر .  چالشتری،  جعفری  محمود  اعط  جانبه كیامتناع  و  در    ایاز  تطبيقي  تأملي  اختراع؛  ليسانس 

(، 1394، )7دو فصلنامه دانشنامه حقوق التصادی، شماره    ،ان«های حقوق رلابت آمریكا، اتحادیه اروپا و ایررهيافت

 . 24 ص

های  برداری از حقوق آفرینشي امتناع از صدور مجوز بهره رلابت  ل يتحل و سوده ناطق نوری، »  جعفرزاده  . ميرلاس 2

 . 42 (، ص 1391، )60نامه تحقيقات حقولي، شماره  صلف   ،فكری«

اصل چهل و چهارم    يكل  یهااستيس  یلانون اجرا  62با توجه به ماده  خصوص آنكه،    نیدر ا  تينكته حائز اهم.  3

اساس رس  رلابت  یشورا  ران،یا  ياسالم  یجمهور   يلانون  مرجع  رو  يدگيتنها  نظر    يضدرلابت  یهاهیبه  به  لذا  است. 

ل   به   يتصم  رسديم ماده  اجبار   سانسيصدور  در  مذكور  كميسيون  توسط  طر   17ی  اختراعات،  ثبت  های  لانون 

   رلابت اتخاذ شود. ی شوراتوسط و الزم االجرا  يلطع ی و صدور رأ يدگ ي پس از رس دی با تي و عالئ  تجاریصنع
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برا  45و   دارد چرا كه نقض مفاد    یاژهیو  تي اهم   يگذاران خارج هیسرما  یلانون مذكور 
مقرر در لانون    ی الوه بر ضمانت اجراهاع  ستا   ممكن   يضدرلابت  اعمال  ارتكاب  ومزبور  
ا  اختراع  خصوص  در  یاجبار   سانس ي ل  صدور  به  مزبور شده  شود.    منجر   زي ن  شانیثبت 

 17به كمك ماده    رانیحقوق رلابت ا  انهیگرا ي تنظ   افتي ره   شوديكه مشاهده م  همانطور
ط  دارندگان  یبرا  یفكر  تيمالك  ی انحصار  حقوق  لیتعد  و  دیتحد  ،مذكور از    ق یررا 
  ي در حال   ن ی . اسازديم  مجازمناسب    یيازا  مابهپرداخت    ی ازا  در  یاجبار   سانس ي صدور ل

  ی اجبار   سانس ي صدور ل  كا،یمتحده آمر  االتیكشورها از جمله ا  يبرخ است كه در حقوق  
اجرا  ي هيتنب   يالدامبعنوان   ضمانت  رلابت   ی و  ضد  الدامات  با  پرداخت    ي مقابله  بدون 

 1ي س ي پل اراتي اخت   ن یدكتربرگرفته از   كردیرو نیكه ا ردي گيصورت م یيمابه ازا چگونهيه
دكترباشديم موجب  به  برخ   يسي پل  اراتي اخت   ن ی.    ز ي آمسلب  ظاهراًالدامات    يدولت، 

مستلزم پرداخت غرامت به موجب لواعد حقوق    ،یاجبار  سانس ي ل  یجمله اعطا   ازها  دولت
  ي عالوه بر بررس  ن، یدكتر  ن ی اموجب    به  ،2آثار صرف  ن ی دكتر  برخالف.  ستندي ن  المللن ي ب

)م  ري تأث   ات ي خصوص  گذار،هیسرما  انتظارات  بودن  مشروع  و(  تي محروم   زاني الدام دولت 
  رون یا  از .  ردي بگ  لرار  يابیارز   مورد   دیبا  زي ن  آن  از   انهیگرا يتنظ   هدف  جمله   از  دولت  الدام
  زان ي م  ن يي ع ت  در  موضوع  نی ا.  شود  يبررس  دیبا  مورد  هر  در   مذكور  الدامات  هدف  و  مبنا

 .  است مؤثر زي ن غرامت
پليسي    ن یدكتر  اتخاذ   بارز   نمونه   اظهارات   در   یگذارهیسرما  یهاپرونده   در اختيارات 

لابل مشاهده است كه مقرر    3كا یمتحده آمر  االتیا  هيعل  متانكس   پرونده   در  یداور  وانید
لوان است: وضع  راستا  زي آم ضي تبع  ري غ  ن يداشته  در  عموم  یكه  گ  ياهداف    ته رفصورت 

كه مطابق    ياثر گذاشته باشد، در صورت   یگذارهیسرما  ایگذار  هیبر سرما  نكهیاست، ولو ا
مالك سلب  باشد  شده  انجام  لانون  نم  تي با  غرامت    شوديمحسوب  پرداخت  سزاوار  و 

ا مگر  بود  م  نكه ینخواهد  پرونده   يتعهدات   زبانيدولت  در  باشد.  بر عهده گرفته  را  خاص 
  حسن  با   و  متعارف  اعمال  كه داشت    انيب  یداور  وانید  زي ن  4ه وئ اروگ  ه ي عل   س ی مور  پ ي لي ف

 

1. Police Powers Doctrine. 

2. Sole Effects Doctrine. 

3. Methanex v. United States of America. 

4. Philip Morris Brands Sàrl, Philip Morris Products S.A. and Abal Hermanos S.A. 

v. Oriental Republic of Uruguay, ICSID Case No. ARB/10/7. 
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به    ت ي سلب مالك   يعموم  اخالق   ا ی  تيامن   نظ ،  همچون  ي اهداف  ی راستا  در   دولت   تي ن و 
  1وارد آورد.  يگذار ضرر مالهیاگر به سرما ي حت  ستي تبع آن مستحق پرداخت غرامت ن

 بشر  حقوق  . نگرش1-2
  ي ناش  یو ماد  ياز منافع اخالل  یمندبهره  ، ير كلطوب  تي بشر نسبت به مالك   حقبر    عالوه 

تول  طور خاص    یهنر  ای  يادب  ،يعلم  دي از    ی كشورها   ان ي م  كه  یيآرا  تعارض  تمام  بابه 
  15ماده    و  3بشر   حقوق  ي جهان  هي اعالم  27  ماده  دوم  بند  در  تاًینها  ،2داشت   وجود  مختلف

 .  است شده شناخته  تيسمر به 4ي و فرهنگ  ياجتماع  ، یحقوق التصاد   يالمللن ي ب  ثاقي م
ا  ن یا  با  ه   تيوالع  ن ی حال،  معنا  چ ي به  به    از   یفكر  ت ي مالكبودن حقوق    مطلق  ی وجه 

  ي سي پل  اراتي اخت   ن یدكترو    انهیگرا يتنظ  كردیرو  گر،ی. بعبارت دباشدي نگاه حقوق بشر نم
بشر  لي تحل   با بوده    یاجبار  سانس ي ل  یحقوق  راستا  یك    ي نوع  به   یاجبار   سانس يل  ودر 
برا  ندواتيم بشر  حقوق  ابزار  عنوان  لجام  یري جلوگ  یبه  انحصار   يختگي گساز    ی حقوق 

تضم  یفكر  تي مالك بشر  ریسا  ن يو  بر    الشمول  عام  یحقوق  حق  سالمت،    ات،ي حمانند 
شود. اساساً    ري تعب  زي ن  سال   ستیز  طي مح   به   نسبت  بشر  حقوق  ني همچنبه دارو و    يدسترس
انحصار   مطلق حقوق  حد  ینبودن  تا  كه    افتهی  تيهما   یمذكور  موافقتنامه    يحت است 
شده    ن یتدو ی فكر ت ي حقوق مالك ي حدالل  یاز استانداردها  تیحما ی در راستا كه پسیتر

ن منافع عمومدولت  یهادغدغه  زي است  از  از    يها در حفاظت  ا  ادیرا  از  و    نینبرده است 
برا باز گذاشته  دست دولت  ي،سي پل  اراتياخت  ن یاز دكتر  تي تبع  ینظر  عنوان  ب  ت.اس ها را 

حق    كنند،يم  حیموافقتنامه را تشر  ن یو هدف ا  نهي موافقتنامه مذكور كه زم   8و    7مثال مواد  
جهان  یاعضا تجارت  تنظ  يمبن   ي سازمان  حما  یگر يبر  عموم  تیو  سالمت  به    ياز  را 
م  شناسنديم  ت ي رسم مقرر  ا  دارنديو  نبا  ن ی كه  حما  دیحقوق  مالك  تیبا  حقوق    ت ي از 

 

1. Prabhash, Ranjan, “Issuance of Compulsory Patent Licenses and Expropriation 

in Asian BITs and FTA Investment Chapters: A Study of India, China, Malaysia 

and Thailand”, SSRN Electronic Journal, 10.2139/ssrn.3275937, (2018), p. 6. 

نظام  2 در  معنوی  مالكيت  حقوق  »جایگاه  مجنده،  حبيبي  محمد  و  ارجمند  امير  اردشير  ر.ک.  بيشتر  مطالعه  برای   .

 (. 1384، )52يد، شماره  مفالمللي حقوق بشر«، نامه بين

3. Universal Declaration of Human Rights.  

4. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. 
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ب  یفكر خطر  ح   هرگاه  لذا.  ندفتيبه  ا  ات ي حفظ  ملت  سالمت  م  جابیو  از    توانيكند، 
   1.عدول كرد یفكر ت ي از حقوق مالك  تیحما يالمللن ياز نظام ب يالزامات ناش تیرعا
  ي بر در نظر گرفتن برخ  ي ها مبن به حق دولت پس یترموافقتنامه  30راستا ماده  ني هم  در 

اشا  استثنائات  اختراعات  حقوق  خصوص  در  ا  ،ارد د  رهمحدود  بر    نیا  نكه یمشروط 
به    ن يهمچن از اختراع تعارض نداشته باشد و    یبا استفاده عاد  يمتعارف  ري به طور غ   استثنائات

ن اختراع  دارنده حق  مشروع  انتها    رمعقولي غ   یالطمه  زي منافع  در  مذكور  ماده  نكند.  وارد 
  ن ي. همچنستا دانسته یخصوص ضرور  ن یدر ا زي توجه به منافع مشروع اشخاص ثالث را ن 

ن   31ماده   مذكور  ل  طیشرا  یاحصابه    زي موافقتنامه  از    يك یبعنوان    یاجبار  سانس ي صدور 
در    دوحه اجالس    ه ي . اعالمپردازد ينظام اختراعات م  ی انحصارمه  حقوق    یهاتیمحدود

موافقتنامه   عموم   پسی ترخصوص  سالمت    پاسخ   سندگانینو  از  يبرخ  گفته  به  زي ن  2ي و 
  3.است داده یاجبار  یمجوزها ی هاهیرو  يحقول  و ياس ي س  یهاچالش   به يمناسب

مذكور   سند  م  صراحتاًبند چهارم  الدامات   یجلو  پس یترموافقتنامه    دارديمقرر  بذل 
منظور حما  يمقتض  به  اعضا  م  ياز سالمت عموم  تیتوسط  نه  با  ردي گيرا  نه   ردي بگ  دیو 
از    تیا در خصوص حماعض ا   و اجرا شود كه از حق  ري تفس  یبه نحو  دیو با  توانديبلكه م

عموم دسترس  دفاع  يسالمت  و  افزا  يكند  را  دارو  به  مكرر   31ماده  دهد.    ش یهمگان 
  31تریپس نيز در راستای اعتالی حق دسترسي همگان به دارو، محدودیت مقرر در ماده  

تریپس در خصوص لزوم استفاده از ليسانس اجباری به منظور تأمين بازار داخلي را تعدیل  
فراه   امو  نمود   شرایط  واجد  كشورهای  برخي  به  را  دارویي  محصوالت  صادرات  كان 
انمود.   بر  اعالم  ن، یعالوه  پنج   بند  تع  هيشق »ب«  اعضا در خصوص  به حق    ن ييمذكور 
العاده كه در  فوق  یاضطرارها  ریسا  ا ی  ياضطرار مل  طیو شرا  ی اجبار  سانسي صدور ل   يمبان

م  پس یتر  31ماده   اشاره  است  شده  بهتر  ندكيذكر  به  ماه   ن ی كه    انه یگرا يتنظ  تي شكل 
  ی هادغدغه  رسديم  نظر  به  رون ی ا  از.  رسانديم  یاجبار  سانس ي نسبت به لرا  خود    كردیرو

 

. صابر نياوراني و احسان جاوید، »حق دسترسي به داروهای اساسي در چارچوب موافقتنامه تریپس و چالش حمایت  1

 .41(، ص 1395، )54المللي، شماره سالمت«، مجله حقولي بينر المللي بشر باز حق بين

2. Doha Declaration on TRIPS Agreement and Public Health. 

اساس  3 بر  دارویي  ابداعات  ثبت  از  ناشي  تعهدات  و  بشری  حقوق  »الزامات  همكاران،  و  شيرمحمدی  عليرضا   .

، شماره  المیا  يپزشك  علوم  دانشگاه   يپژوهش  ي علم  مجله ها؟«،  تولموافقتنامه تریپس: تعارض یا تعامل منافع افراد و د

 . 178(، ص  1396، )6
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  ارات ي اخت   نیدكتراز    تي شده است به شدت تبع  دي چنانچه در اسناد مذكور ل   یحقوق بشر
محدوددولت  يسي پل اعمال  در  را  توج   یبرا  تیها  اختراعات  احراز    دیمانيم  ه ي حقوق  و 

 . ردیپذيصورت م  يبه سخت  كردی رو ن ی در پرتو ا ت ي سلب مالك

  ت ي مالك   ی انحصار   حقوق   ی برا   كه   یي ها تی محدود   داشت   توجه   د ی با   حال   نی ا   با   
  داشته   تناسب   شود ي م   دنبال   كه   ي هدف   با   و   داشته   ضرورت   د یبا   د ی آ ي م   بوجود   ی فكر 
از جانب    ت يسلب مالك   ی دعاو با    ن زبا يم   دولت   مواجهه   امكان   صورت   نی ا   ر يغ   در   1.باشد 
خارج ه ی سرما  در    ی داور   ی ها وان ی د   ي برخ   راستا   نيهم   در .  ابدی ي م   ش ی افزا   ي گذاران 
مالك   احراز    افت، يره   نی ا.  اند گرفته   بهره  2تناسب   نی دكتر   از   بعضاً     يمستق  ر يغ   ت يسلب 
  ي رج خا   گذار ه ی سرما   و   زباني م   دولت   منافع   ان يم   تعادل   جادی ا   ی برا  برد  -برد   ی كرد ی رو 

الدام   ا ی آنكه آ   نخست :  شود   گرفته   نظر   در   د ی با   مرحله   سه   كرد، ی رو   نی ا   موجب   به .  است 
م  عموم   یبرا   زبان ي دولت  است    ي منفعت  مناسب  مربوطه  ا ر يخ   ا ی مشروع  در  مرحله    نی . 

برلرار    ت يرابطه عل   ی اجبار   سانسيل   یاعطا   بر   ي مبنموجود و الدام دولت    مشكل   نيب   دی با 
  داشته   ضرورت   گرفته   صورت   الدام   ا ی آ   كه   است   موضوع   نی ا   ي بررس   دوم   مرحله باشد.  
 .  ر يخ   ا ی   است 

 جاد ی ا   با  كه   است   بوده  متصور   یگر ی د   نی گز یجا   الدام  ا ی آ   گر ی د   بعبارت 
 ؟ ر يخ   ای   برساند   خود   هدف   به   را   زبان يم   دولت   گذار، ه ی سرما   یبرا   كمتر   یها ت ی محدود 

به   ست یبا ي م   ست ا   مصطلح   3كلمه   ي ق يحق  ی معنا   در   تناسب   به   كه   ز ين   آخر   مرحله   در 
م   جاد ی ا  م   ان يتعادل  دولت  الدام  سرما   زبان يآثار  حقوق  عموم ه ی بر  منافع  و  كه    ي گذار 

ت  دنبال  به  پرداخت.    نيم أ دولت    4كی مكز   ه يعل   تكمد   پرونده   در   كرد ی رو   نی اآنهاست 
ارتباط متعارف و معقول    د ی در پرونده مذكور مقرر داشت كه با   ی داور   وان ی اتخاذ شد. د 

متناسب بر سرما  ل يبار تحم   ن ا يم   ي و  وجود   زيآم و هدف الدام سلب   ي گذار خارج ه ی شده 
   5. داشته باشد 

 

 . 40ر نياوراني و احسان جاوید، پيشين، ص . صاب1

2. Proportionality.  

3. Proportionality Stricto Sens. 

4. Tecnicas Medioambientales Tecmed S.A. v. United Mexican States, ICSID Case 

No. ARB(AF)/00/2. 

5. Prabhash, Ranjan, op. cit. pp. 7-8. 
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 يخارج یگذارهیسرما حقوق  . نگرش1-3
در خصوص    زي ن   یگرید  نیدكترتناسب،    نیدكترو    يسيپل  اراتي اخت  ن ی دكتربر    عالوه 

ف آثار صر  ن یدكتر  دروجود دارد كه به آثار صرف معروف است.    تياحراز سلب مالك
  ي گذار خارج هیصرفاً به اثر الدام دولت بر اموال سرما  تيتحقق سلب مالك  صيتشخ  یابر

م  هدف  شود يتوجه  تنظ   ي و  الدام  پشت  اعطا  انه یگرا ي كه  مانند    ی اجبار  سانس ي ل  ی دولت 
  پرسش  ن یپاسخ به ا  افتنی  ت،ينكته حائز اهم  ن یدكتر  ن ی ا  در  1ندارد.   يتي اهم  ،وجود دارد 
باورند كه به موجب    ن یبر ا  غالباً  یداور  یهاوانیتا چه حد باشد؟ د  دیبا  ري تأث  ن ی است كه ا
نظر در    نیاست. ا  2«ي اساس  تي »محروم  مستلزم    ي رمستقي غ  تيالملل، سلب مالكن يحقوق ب
  وان ید.  گرفت  لرار  دیي تا   مورد   یداور  وانید  توسط  3ني آرژانت  هي عل   یا  اس  توتالپرونده  
آمر  رانیا  ی دعاو  یداور هم   4استارت   دهونپر  در   زي ن  كا یو  كرد.   ن یدكتر  ني از  استفاده 

  ی به را   توان يمزبور بهره گرفته است كه از جمله م  نیخود از دكتر  ی در داور  زي ن   دي كسیا
دعوا در  كال معروف    یصادره  نمود  كیمكز  هيعل  دمتال  استنكاف    كه  5اشاره  آن  در 

م  صال یمقامات ذ انهدام زباله  زباني كشور  بعنوان طرخ  مضر و  یهااز صدور مجوز  ناک 
 6.شد ي تلق  فتان 1110طبق ماده  ت،ي مشابه سلب مالك  ی اجهيواجد اثر و نت یامقرره

  ت ی حما  یهاعمده موافقتنامه  كردیرو  دیمزبور با  ن یدكتر  رسدياول به نظر م  نگاه  در  
سرما ا  يخارج  یگذارهیاز  با  دغدغه  ن یباشد.  شد  مشاهده  كه  همانطور    ر یسا  یهاحال 
امر موجب    ني ها برخوردار بوده و همدولت  یبرا  يلابل توجه   ت ي از اهم  يولحق   یهارشته

  ي گذاران خارج هیاز حقوق سرما  تیكه اساساً حما  یيهادر موافقتنامه  يشده است كه حت
م دنبال  حت  دهمشاه  یواحد  كردیرو  كنند،يرا  و  بس  ينشود  آنها    یاري در   كردی رواز 

 

1. Rudolf Dolzer & Felix Bloch, “Indirect Expropriation: Conceptual 

Realignments?”, in: International Law Forum du droit international,  No. 3, (2003), 

p. 162. 

2. Substantial Depreviation. 

3. Total S.A. v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/04/01. 

4. Starrett Housing Corporation, Starrett Systems, Inc. and others v. The 

Government of the Islamic Republic of Iran, Bank Markazi Iran and others, IUSCT 

Case, No. 24. 

گذاران خارجي: جستاری در حقوق ایران و  الكيت غيرمستقي  سرمایهم  تيموری و همكاران، »سلب  . محمدصادق5

 . 25(، ص 1397، )24ژوهش حقوق خصوصي، شماره الملل«، فصلنامه پبين

 . 16. همان، ص 6



 1401تابستان | 75شماره  | 24 دوره| فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی | 160

بر    افتي ره  ،دولت  یگر ي ظ تن لدرت    يحام  یهان یدكترو    انهیگرا ي تنظ    معاهده حاك  
بررس  نیا  در لذا  شوند.   به  در    یكردها یرو  نیمهمتر  يلسمت    معاهدات موجود 
 پردازی . مي یاجبار  سانس ي ل ت ي در خصوص ماه ي خارج یگذارهیسرما

  سانسیل  يتلق  خصوص  در  یگذاره یسرما  معاهدات  یکردهایرو  نی. مهمتر2
 ت یلکما  سلب  یبرا  يروش بعنوان یاجبار

داخل  يبررس  با  ب  يمقررات  سرما  يالمللن ي و  حقوق  با    ، ي خارج  یگذارهیمرتبط 
  منظر   كی  از.  شوديم  انینما  ی اجبار  سانس ي ل   به  نگرش  خصوص  در  يمتفاوت   یكردهایرو
كل   توانيم دسته  دو  به  را  مزبور  دسته  :كرد   ي تقس   ياسناد  ل  یانخست،  به    سانسي كه 

جا  یاجبار سل   گاهیو  چارچوب  در  سرما  تيلكماب  آن  خارج هیاز    ی ا اشاره  يگذار 
اسناد   اندنداشته دوم،  ا  یو  ا  ن ی كه  از  را  داده  مطمحمنظر    نینهاد  لرار    اغلب كه    اندنظر 

برخ  بادسته    ن ی ا  معاهدات كردن  تنظ   ياستثنا  الدامات  ل   انهیگرا ي از  جمله    سانسي از 
 1.اندنا كردهتثاس  تي آنها را از شمول اعمال مقررات مربوط به سلب مالك  ،یاجبار

 ت یمالک سلب  یبرا  يروش بعنوان یاجبار  سانس ی ل به اشاره عدم. 2-1
اشاره شد،    همانطور    معاهدات جمله اغلب    از  معاهداتاز    ي در برخ  یاجبار  سانسي ل كه 

از    ت ي به هنگام احراز سلب مالك   واشاره لرار نگرفته    مورد  رانیا  یگذارهیاز سرما  تیحما
با  قیطر نخست  ا  معاهده  ات ي دب ا  به  دیآن  در  پرداخت.  بحث  به    نیمورد  بسته  خصوص 

مي  ؛مورد مشاهده  ل  شود كه حتيبعضاً  نيزاجبار  سانس ي موضوع  به    معاهدهدر    ی  مربوطه 
ل  نشدهوالع    تیمورد حما   يضمن   ای  حیطور صر بتوان صدور  تا    در   یاجبار  سانس ي است 
مالك  را  آن  خصوص صورت  تيسلب  در  مثال  بعنوان  كرد.  له  ك   يللمداد    سانسي صدور 

باشد  2يمصرف  یا ي اش  مدل  صدر خصو  یاجبار ابداعات در    نگونهیا  اگر  3صورت گرفته 

 

1. Prabhash, Ranjan, op. cit. p. 15. 

2. Utility Models. 

  صراحتاً   ارمنستان،  یجمهور   اختراعات  نونلا   69  ماده   جمله  از  كشورها  يبرخ  مقررات  در   يدانيم  كه  همانطور.  3

 كردیرو  با  هیرو  نیا.  است  شده   ي ني بشيپ  يمصرف   یهامدل   و  يصنعت   طر   خصوص   در  یاجبار  سانسيل  یاعطا  امكان

  است   كرده   منع   را  ی تجار  عالمت  خصوص  در  ی اجبار  سانسيل  ی اعطا  صرفاً  كه   پسیتر  موافقتنامه  21  ماده   در   متخذه 

 . است سازگار زين
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حما  معاهده مورد  مالك  تیمربوطه  سلب  تحقق  از  گفتن  سخن  باشند،  نگرفته    ت يلرار 
 دشوار خواهد بود.  

در آن    متخذه  كردیبه رو  دیمربوطه با  معاهده  يدر بررس  دوم  گام   در  و   ن ی ا  بر  عالوه 
در    عتاًي راستا طب   نیتوجه داشت. در ا  زي نآن    تيمورد تبع  نیدكتر  و  تيال سلب مالكلب ر  د

مفاد    يسي پل  اراتي اخت   ن یدكتركه    ي صورت رس  ريتفس   ایو    معاهدهبر  حاك     يدگي مرجع 
ل  یيباشد، شناسا صورت گرفته است    يمنافع عموم  یكه در راستا  یاجبار   سانس ي صدور 

موا  تي مالك  سلببعنوان   مانع  در  خ  جهبا  مثال  بعنوان  شد.    ی گذارهیسرما  معاهدهواهد 
  كه   ن يطرف  از   ي ك ی  زي آمضيتبع  ري دوجانبه هندوستان و اردن مقرر شده است كه الدامات غ

عموم  ن ي تأم  منظور  به رفاه  با  مرتبط  امن   ياهداف  سالمت،  جمله  مح  تي از    ست یز  طيو 
م شرا   رند،ي گيصورت  »در  مالك   طیبجز  سلب  نخواهند    یسازيمل  ای  تي خاص«  للمداد 

برخ  در  ب  معاهدات   يشد.  آزاد  تجارت  موافقتنامه  جمله  مالز  ن ياز  و    ز ي ن   یهندوستان 
شده   ين يبش ي پ  زباني دولت م  زي آمضيتبع  ري غ   انهیگرا ي الدامات تنظ   یبرا  یشتري ب  تي مصون

به ا ن   طیشرا  ديل  يصورت كه حت   ن ی است.  نت شودينم  دهیدر آنها د  زي خاص  در    جهي. در 
  نكه ی منوط به ا  ياهداف سالمت عموم  یدر راستا   یاجبار  سانس ي صدور ل  ،يت دااهمع  ن ي چن
 1محسوب نخواهد شد.  تي سلب مالك  ي طیگونه شراچ ي باشد در ه  زي آمضيتبع ري غ

ل.  2-2 نمودن  سلب    یاجبار  سانسی استثنا  به  مربوط  مقررات  شمول  از 
   تیمالک

  ي داخل   ن ي لوان  ایمربوطه و    دهاهمع  پس،یترموافقتنامه    طیشرا  تیرعا  معاهدات،از    یاري بس 
استثنا كردن صدور آن از مقررات مربوط به    ی برا  یيرا مبنا  ی اجبار  سانسي در خصوص ل 
مالك  مثال  انددانسته  تي سلب  بعنوان    ان ي م  ی گذارهیسرما  دوجانبه  معاهده  6  ماده  5  بند. 

  در   ماده  ن ی ا:  دارديم  مقرر  تيمالك  سلب   با  ارتباط  در  2اروگوئه   و  كایآمر  متحده  االتیا
  حقوق   خصوص  در  پس یتر  موافقتنامه  مطابق  كه  یبرداربهره  یاجبار   یمجوزها  مورد
  سانسي ل   یاعطا  كه  يصورت   در  جهي نت   در.  شودينم  اعمال...    شونديم  صادر  یفكر  تي مالك

 

1. Ibid. p. 18. 

2. United States of America - Uruguay BIT (2005). 
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حدالل    نكه یمگر ا  شود يم   رد  ت ي مالك   سلب  ی دعوا  باشد  پسیتر  ن ی مواز  با   منطبق  یاجبار
 1. نشده باشد تیرعا  تي ط به سلب مالكبومر ط یاز شرا گرید يكی

 پس یتر موافقتنامه مقرراتمطابقت با   کردیرو .2-2-1
ل  طیشرا  یبرشماربه    پس یترموافقتنامه    31  ماده    افته یاختصاص  ی  اجبار   سانسي صدور 

  نی منطبق با مفاد ا  یاجبار  سانس ي ل   یبر اعطا  يمبن  زباني كه الدام دولت م  يصورت   دراست.  
حدال باشد  مذكور    توانيمل  ماده  دولت  ادعا   ي محكم  اتي دفاعگفت  برابر    ی در 

  ت يسلب مالك  ی دعاوصورت احتمال مواجهه با    نیا  ر ي و در غ  گذار خواهد داشتهیسرما
م  یاجبار  سانس ي ل   قیاز طر مورد    اًلی ذ  شرایط مذكور در این ماده  نی. مهمترردي گيلوت 
 لرار خواهند گرفت:  يبررس

 از دارنده حق سانس ی ل افتیدرت جه يقبل  یهاتالش شرط   -الف
موجود    یاجبار  سانسي را امضا كرد كه ل   ی دستور  لیجمهور برز  سيرئ  2007  يماه مِ  در 

برز به  م   نیا  لیدر آن  نام    یو  یاچ آ  ضد  یدارو  كیكه    دادياجازه را  را    2رنزیافاوبه 
  خصوص   در مرکدستور پس از شكست در مذاكرات با شركت    ن یو وارد كند. ا  دي تول
به    ی. شركت مذكور بجاشد  صادر  شركت  ن یا  یدارو   في تخف   درصد  30  یطااع استناد 

ماده   بعدها    حال  ن یا  با  3.شد  لیبرز  دولت   توسط  تيمالك  سلب  يمدع  پسی تر  31نقض 
پرداخت    ن ي طرف نمودند.    مرکبه    یدرصد  5/1  يالت یروبه    در   دارو  ن ی ا  تینها  درتوافق 
  4.بود كرده  داي پ كاهش ددرص 93 آن مت ي ل اما آمد بازار به 2009 سال
لض   همانطور     در  م   رنزی افاو   ه يكه  ل   شود، ي مشاهده  صدور  از    ی اجبار   سانسيلبل 

با دارنده حقوق مربوطه صورت گرفته بود اما با شكست مواجه شده بود. در   ي مذاكرات 
لبل  از  مذاكره  نظر   ، خصوص شرط  برخ   ه ی دو  دارد.  نو   ي عمده وجود   عدم  سندگان ی از 

 

1. Tsai-Yu, Lin “Compulsory Licenses for Access to Medicines, Expropriation and 

Investor-state Arbitration under Bilateral Investment Agreements – are There 

Issues Beyond the Trips Agreement?”, International Review of Intellectual 

Property and Competition Law, 40/2, (2009), pp. 33-36. 

2. Efavirenz. 

3. Christopher S., Gibson, op. cit. p. 14.  

4. Peter B. Rutledge, “TRIPS and BITs: An Essay on Compulsory Licenses, 

Expropriation, and International Arbitration”, North Carolina Journal of Law & 

Technology, 13 N.C. J.L. & TECH. ON. 149, (2012), pp. 149-150. 
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  ، ی اجبار   سانسيصدور ل   يمبان   ر یكنار سا   در از لبل را    مذاكره   انی ر ج   در   سانسيصدور ل 
  اختراع  حق   دارنده   كه   ي صورت   در   و   دانند ي م   ی اجبار   سانسيل   صدور   ی برا  یي مبنا   و   ل يدل 
 متعارف  ی تجار   نظر  از   كه   ي ط ی شرا   با  سانسيل   ی اعطا   به   حاضر   معقول   ي زمان   مدت   در 

  2یي مبنا   ه ی نظر  كردی رو   نی ا   به   1.ندان د ي م   ي لانون   را   ی اجبار   سانسيل   صدور  نگردد   باشد 
م  برخ شود ي گفته  اما  را    ي .  آن    ی اجبار   سانسيل   ی اعطا   3روند  از   مرحله   ك ی صرفاً 

  ی ار يبه صورت اخت   سانسيل   ی اعطا   شنهاد يبه رد پ   محق و دارنده حق اختراع را    دانند ي م 
اختراع،    دانند ي م  حق  دارنده  مخالفت  صرف  به    ي ن لانو   را   ی اجبار   سانسيل   صدور و 
صورت   4. شود ي م   اطالق   شرط شيپ   ه ی نظر   ز ين   دگاه ی د   نی ا   به .  دانندي نم  در  كه    ي لذا 

مخالفت    زبان يم  دولت  و   باشند  كرده   ت يتبع   رياخ   ه ی نظر   از   مربوطه   مقررات  صرف  به 
اعطا  با  سا   ان ی در جر   سانسيل   ی دارنده حق  نظر گرفتن  در  بدون  و   طی شرا   ر ی مذاكرات 

ل    ي از شانس لابل توجه   ي گذار خارج ه ی ، سرما ند ك   ی اجبار   سانسيالزم الدام به صدور 
موفق  ی برا  مالك   یدعوا   ز يآم ت يطر   بود.    ت يسلب  د   از برخوردار خواهد  به   گر ی طرف 

م  دولت  مواجهه  عدم  ا   زبان يمنظور  پ   نی با  رو   ی رو يمشكل،  لوان   یي مبنا   كرد ی از    نيدر 
برا   ي داخل  ا   ی كشور   ی بطور خاص  به    ران ی همچون    ه يص و ت   است   وسته ينپ  ز ين   پس ی تر كه 

 . شود ي م 
راستا الزم است دو نكته    ن ی تالش در ا  زاني چه م  نكهیو ا   يكم  یارهاي خصوص مع  در 

مد   موافقتنامه   ن یدر زمان تدو  كه  لابل توجه است: نخست آنكه به موجب مقررات ژاپن 

 

. در اكثر كشورها از جمله انگليس و مصر نيز امتناع از اعطای جواز لراردادی عالوه بر اینكه یكي از شرایط الزم  1

شود. محمود  برداری نيز محسوب ميای صدور مجوز اجباری بهره بربرای اعطای مجوز اجباری است مستقالً مبنایي  

»مو  منصور خاكپور،  و  بهره صادلي  اجباری  مجوز  اعطای  مدرس  جبات  فصلنامه  فكری«،  مالكيت  از حقوق  برداری 

 .141(، ص 1386، )4علوم انساني، 

2. Ground Theory. 

3. Procedure Theory. 

  در این سند مبنا لرار گرفته شرط  شيپ  هینظر  تیدر نها  رسد يبه نظر م  پسیمه ترناموافقت  31ماده    2با توجه به بند   4

را دارد كه اثبات مخالفت دارنده    تیمز  نیهمچون ژاپن ا  یينسبت به مقررات كشورها  مذكورته موافقتنامه  است. الب

اعطا با  اختراع  بهره   یحق  ضرور  یبردارمجوز  درخواست  لكهب  داندينم  یرا  اثبات  توسط    سانسيل  یعطاا  صرفاً 

كه دارنده حق    ی در موارد  یكردیرو  ني است چن  يهیخواهد كرد. بد  تیمقرر در موافقتنامه كفا  طیبا شرا  يمتقاض

-Tsai-Yu, Lin, op. cit. pp. 169 خواهد بود يبه سود متقاض  دهدينم  ي به درخواست متقاض ياختراع پاسخ

170 . 
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بود، گرفته  لرار  برا  ی ازي ن   نظر  تالش  تداوم  بهره  يابيدست   یبه  مجوز  وجود    یبرداربه 
و   كفا  ن ی بد  يالع و  شتال  كینداشت  موافقتنامه  كرديم  تی منظور  در  آنكه  دوم  نكته   .

  كند يالدامات استفاده شده است كه داللت بر جمع بودن آن م  ایها  از لفظ تالش  پسیتر
رو لوان  یكردیو  با  م  ن يمتفاوت  متبادر  مخاطب  ذهن  به  را  ايژاپن  با  در    ن یسازد.  حال 

تجد  ناتكو،پرونده   را    و  ش تال   كینظر صرف  دیمرجع  آن  با    نی ا  تحقق   یبرامخالفت 
  حق   دارنده  به  فرصت  دادن  ي شرط  ني چن  يني ب ش ي پ  یمبناكه    چرادانست    يكاف   شرط
  ي توافق  به  لي ن  و  یاجبار  سانسي ل  كبارهی  صدور  برابر  در  او  از  تیحما  ينوع  به  و  اختراع
  ید باهمچنين   1. كنديراستا مقصود را حاصل م  ن ی در ا  يتالش والع   كیو    است  مطلوبتر

توجه داشت كه این تالش والعي باید با توجه به اوضاع و احوال حاك  بر لضيه و در نظر  
 2متعارف و معقول باشد. گرفتن صنعت مربوطه، 

با    زي ن  یاجبار  سانس يل  از  لبل  مذاكرات  انجام  یبرا  معقول  زمان  مدت  شرط  ين يبش ي پ 
بدون  ن یا نتواند  اختراع  حق  دارنده  كه  است  گرفته  صورت  روند   لي لد  هدف  موجه 

طوالن را  بود    ري ب   زي ن  ناتكو پرونده    در   3. كند  ي مذاكرات  برا  40معتقد  زمان    ی روز 
ليسانس    يدهپاسخ اعطای  درخواست  است.  به  بوده   یبدو  مرجعحال    ن یا  بانامتعارف 
است و در    كردهمخالفت    ناتكوبا درخواست    يبه نوع  ريببود كه    دهي عق  ن یبر ا  يدگي رس
تالش  جهينت  دانست   پس یتر  در  مندرج  يلبل   ی هاشرط  محقق  زمان    قي دل   ن ييتع  البته  4.را 

كشورها لرار گرفته    اري به آن اشاره داشته است در اخت  پس یتر  31كه بند ب ماده    يمتعارف
مندرج    ودي و ل  طیبه تكرار شرا  صرفاً  رانیاز كشورها از جمله ا  یاري راستا بس   ن یاست. در ا

كشورها    يو برخ  اندخصوص اشاره داشته  ن یدر ا  نمازاز جمله متعارف بودن    پس یتردر  
  در   مناسب  كردیرو  رسديم  نظر  به.  اندزمان را مشخص كرده  ن یا  قي دل   ربه طومانند كانادا  

  ی اعطا  درخواست  خیتار  اني م   الزم  زمان  حدالل  كشورها   كه  است  ن ی ا  خصوص  ن یا
  مثال   بعنوان  .دكنن   مشخص  را  یاجبار  سانس ي ل  درخواست  ثبت  خیتار  و  یاري اخت  سانس ي ل
  اختراع   حق  دارنده  كه  يصورت  در  و  رندي بگ  نظر  در  منظور  ن یا  یبرا  را  ماهه  سه  دوره  كی
 دهیناد  را  شده  يني بش ي پ  زمان  مدت  ن یا  كند  مخالفت  يمتقاض  درخواست  با  حیصر  طور  به

 

1. Ibid. p.172. 

2. Ibid. pp. 171-174. 

3. Ibid. p. 174. 

4. Ibid. p. 173. 
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  نييتع   مذاكرات  یبرا  شتري ب  زمان  مدت  گریكدی   توافق  با  ن يطرف  كه  يصورت   در  و  رندي بگ
دهد، در نظر گرفتن مدت زمان    صيتشخ   نطوری ا  یاجبار  سانسي ل  صدور  مرجع  ای  و  ندینما
  1. باشد ممكن خصوص  نیا در زي از سه ماه ن شتري ب
  ، يبه منافع عموم  عتری هرچه سر  ل ي ن  ی و در راستا  پسی تر  به موجب   آنكه  زي ن  آخر   نكته   

لبل مذاكرات  ز  ي شرط  موارد  بود:    ه یالرعاالزم    ریدر   ر یسا  -2  ؛ يملاضطرار    -1نخواهد 
  البته .  يالدامات ضد رلابت   -4  ی ورتجار ي غ  ياستفاده عموم  -3فوق العاده؛    یضرور  طیشرا
م  با به عدم اجماع  ا  هركدام  ق ي كشورها در خصوص مفهوم دل  اني توجه  موارد، در    ن ی از 

  ن یمفهوم ا نيي بر آن شد كه كشورها خود به تع  يهندوستان تصم شنهاد ي به پ اروگوئه هدور
 2.ازندردبپ موارد 

 هدف  به بودن  محدود -ب
  نييرا تع   یاجبار  سانس ي لو مدت    دامنه  پس یترموجب    توانند بهيعضو م  یها گرچه دولت 

ا اما  با  ن ی كنند  آن    دیموارد  هدف  با  آن    ومتناسب  از  فراتر  طور  باشدنه  ضرر    یبه  كه 
نكند  ينامتعارف وارد  اختراع  دارنده حق  شرا  یضرور  ن يهمچن  3.به  كه    سانسي ل   طیاست 
  متمركز   است،  شده  گرفته  آن  ري ث بر كاهش تأ   يكه تصم  ي بي آسبا    مقابله  به  صادره  یاجبار
  مرتبط،   ؛است  شده  ذكر  ها سانس ي ل   نگونهیا  مفاد   یبرا  كه   ي طیشرا  از  گرید  ي برخ.  باشد

پرونده    4.باشد يم   مربوطه  ب ي آس   با  رابطه   در   آنها   بودن   مؤثر  و  متناسب  در  مثال  بعنوان 
  با   ارتباط   در   یاجبار  سانس ي ل   نكهی ا  به  توجه   با  ،5اروپا   وني س ي كم   هيعل  ت افكروسیما  شركت
  عدم   یادعا  بود،  شده  صادر  يآت  اختراعات  و  تیرا  ي كپ   اختراع،  به  مربوط  یتجار  اسرار
 حال   ن یا  با.  شد  مطر   است،  يرلابت   ضد  شديم  ادعا  كه  ي الدام  با  یاجبار  سانس ي ل  تناسب

 

1 Ibid. p. 176. 

2. Ibid. p. 176. 

3. I. M. A.G., Azmi, Scope and Duration of Compulsory Licensing: Lessons from 

National Experiences, In: Hilty R., Liu KC. (eds) Compulsory Licensing. MPI 

Studies on Intellectual Property and Competition Law, Vol. 22 (Berlin: Springer, 

2015) p. 216. 

4. Ibid. p. 207. 

5. Microsoft Corp v Commission of the European Communities T-201/04. 
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بدو ا  یدادگاه  با    یاجبار  سانس ي ل  بود كه  دهي عق   ن یبر  مقابله  منظور  به  كه    يتخلفصادره 
 1.كرد  دیي تأبوده و محدوده حقوق مندرج در آن را   یضرور  ،انجام داده كروسافتیما

ن   ن يهمچن   با    زي ن  د ي تول  زاني م  يو حت  یري بكارگ  نهي زم منطقه    باشد كه  ازي ممكن است 
  ی اجبار  ی هاسانس ي ل  ،ید راا  یهاسانس ي مانند ل   ن یعالوه بر ا  2. مواجه شود  یيهاتیمحدود

محدود  زي ن با  اشخاص  نظر  از  است  باش  یيهاتیممكن  و  ن مواجه    د، ي تول  یبرا  صرفاً  اید 
و   شوند  ا یاستفاده  صادر  د  3. فروش  مه   ا  گری نكته  طبق    نیدر  كه  است  آن  خصوص 
صورت  پس یترموافقتنامه   شرا  يدر  م  ريي تغ   طیكه  متولف    یاجبار  سانس ي ل  توانيكند  را 

ل  يحت ا  لذ  4نمود. تولف  عامل  توانديم  زي ن   یاجبار  سانس ي عدم  سلب    یبرا  يبعضاً  احراز 
 5. دارد  وجود   زي ن   یاجبار  سانس ي ل  مدت  دیتمد  امكان  ني همچنداده شود.    صيتشخ   تي مالك

  مدت   رموجهي غ بودن    يدر صورت طوالن  تيسلب مالك  یلذا امكان مواجهه با طر  دعوا 
 .  است محتملهای مقرر بر آن تدیو یا نقض هر كدام از محدو یاجبار سانس ي ل

 يداخل بازار نیتأم -پ
  ي بازار داخل  ن يتأم  یعمدتاً برا  دیبا  ی اجبار  سانسي ل تریپس مقرر داشته است كه    31ماده   

داده شود كه    ز ي اجازه ن  ن ی ا  یاجبار  سانسي ل   دركرد اگر    يبررس   دی. حال باردي صورت گ 
  كنفرانس  2001  سال  در  د؟بو  خواهد  صورت  چه  به  تيوضع  ،شود  صادر  مازاد  دي تول
  منظور   به  كه  شناخت  تيرسم  به  زي امكان را ن  ن یا  صراحتاً  ،يجهان  تجارت  سازمان  رانیوز
 زي ن  صادرات  یبرا  یاجبار   سانس ي ل  توسعه،  سطح  ن یكمتر  یدارا  یكشورها  ازي ن  ن يتأم

مكرر تریپس و ضميمه تریپس در این خصوص نيز به امكان صادرات   31. ماده شود صادر
دارندت  ال محصو اشاره  شرایط  واجد  كشورهای  برخي  به  صورت  اما.  دارویي  كه    يدر 

 

1. Ibid. p. 217-218. 

2. Peter‐Tobias Stoll et al., “WTO: Trade‐Related Aspects of Intellectual Property 

Rights, African Development Review, Issue 3, (2009), p. 590. 

3. I. M. A.G., Azmi, op. cit. p. 210.  
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Compulsory Licences: Reclaiming Patent Law’s Social Contract, In: Hilty R., Liu 

KC. (eds) Compulsory Licensing. MPI Studies on Intellectual Property and 

Competition Law, Vol. 22 (Berlin: Springer, 2015) p. 157. 
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R., Liu KC. (eds) Compulsory Licensing. MPI Studies on Intellectual Property and 

Competition Law, Vol. 22 (Berlin: Springer, 2015) p. 74. 
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واجبار  سانس ي ل فوق  ماده  با  مطابق  دارویي  صادرات   یبرا  ی  كشورها  محصوالت  ی  به 
باشدواجد شرایط   نشده  ا  ، صادر  م  ن ی به طور خاص  دارد كه دولت    زبان ي احتمال وجود 

سرما ساختن  محروم  بر  خارج هیعالوه  ب  يگذار  طر  ارازاز  از  خود  للمرو  در   قیموجود 
اعطا  ی اجبار  سانسي ل كشورها  ی با  به  صادرات  حت  یگری د  یمجوز  توسعه    يكه  سطح 
و به واسطه    كشورها لطمه وارد كند  ریدر سا  يگذار خارجهیبه بازار سرما  زي ندارند ن  ين یي پا

رعا در    یهاچارچوب  ت یعدم    فراه    را  تيمالك  سلب  ی دعوا  طر    نه يزم  پسیترمقرر 
بالذا دولت.  ردوآ اعطا   دیها  ا  یاجبار  سانس ي ل  یدر  ن  نیبه  مبذول    زي جنبه  را  توجه الزم 

 دارند.

 مجوز یمناسب با توجه به ارزش اقتصاد یازا  مابه -ت
بعنوان    المللن يدر نظام حقوق ب  تي ها به پرداخت غرامت در لبال سلب مالك تعهد دولت 
پذ  كی است.    رفتهی اصل  پرداخت   دیبا  زي ن   یاجبار  س انسي ل  گرید  طرف  ازشده  با  همراه 

  نييمجوز تع   یكه با توجه به ارزش التصاد  ردي به دارنده حق صورت گ  يمناسب  1ی ازا  مابه
كنوانس البته  باشد.  بند      یرا ضرور   ازابه  ماپرداخت    س ی پار  ونيشده  اما  است.  نساخته 

مورد   2ي كاف  یازا  مابهپرداخت    پس یتر  31ماده   هر  ب  3در  توجه  با  التصاد اره  را    ی زش 
اجباری    31ماده    2بند  .  دانديم  یمجوز ضرور ليسانس  نيز در مواردی كه  مكرر تریپس 

شود، توجه  برای صادرات محصوالت دارویي به برخي كشورهای واجد شرایط اعطا مي
اهميت دانسته است.   را حائز  برای كشور وارد كننده  استفاده  التصادی  ارزش  از    شي پ به 

بس  پس یتر پرداخت  ز  ا  ی اري ه   ضرور  ازا   مابهكشورها  صرفاً   یرا  و  بودند  كرده  عنوان 

 

1. Remuneration. 

2. Adequate Remuneration. 

ازا  نيي تع  یبرا  سندگان ینو   يبرخ  دهي به عق .3 ل  د یبا  ي كاف   ی مابه  به دو دسته تقس  ی اجبار  سانسيموارد صدور      ي را 

كلك  ی اجبار  ی هاسانسيل   -1كرد:   طور  به  اجتماع  ی برا  ي ه  م  يموارد  صادر  آن  امثال    ی هاسانسيل  -2.  شوديو 

. در حالت نخست هدف  شونديصادر م   يرلابت  ني نموجود از جمله لوا  نينقض لوان  یبرا  يعنوان مجازاتكه ب  یاجبار

ل   ی اجبار  سانسيل ن  یكاال  متي عمدتاً كاهش  م  از يمورد  دارو  نتباشديمانند  در  از  جه ي .  به  از حق  ا  ما  معموالً كمتر 

بود ول  ی عاد  یازهايامت به حد  زانيم  د ینبا  يخواهد  باشد كه    ی آن  التصاد  ،ینوآور  زه يانگ ك   را    یرشد  اشتغال  و 

در آن ملموس    ی اجبار  سانسيل  يهي تنب  تي آنچنان ك  باشد كه ماه  دیمابه ازا با  زانيم  زيحالت دوم ن  دركاهش دهد.  

ا ا  نیباشد.  بعنو   نیبه  كه  موارد  انمعناست  در  رلابت  یمثال  الدامات ضد  م  يكه  ذ  رديگيصورت  مراجع  صال  یو 

 . در نظر نگرفت یيگونه ما به ازاچ يه  توانيم كننديم یاجبار  سانسيصدور لمربوطه الدام به  
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ل   يمتحده در صورت   االتیا برا  یاجبار  سانس يكه  با الدام  یرا  صادر   يضد رلابت   يمقابله 
 1.دانستينم ازا مابه افتیآن را مستحق در كرديم

دو    نیا  ان ي م  ای  كند   فاینقش غرامت را ا  توانديم  ي افت ی در  یازاما به    ایآ  دید  دیبا  حال 
  ر ي غ  تي كه در خصوص غرامت سلب مالك   یيهااز تفاوت  ي كی مفهوم تفاوت وجود دارد؟ 

  نی كرد ا  طر م  توانيم  ی اجبار  سانس ي در ارتباط با ل  يمكف   یازا  مابه و پرداخت     يمستق 
ما   محاسبه  در  كه  غرامت    یاجبار  سانس ي ل  ی برا  يمكف  ی ازا   به است  محاسبه  بر خالف 

بلكه ارزش مجوز    ردي گيمد نظر لرار نم  ی گذارهیارزش سرما   ، ي تقمس  ر ي غ  ت ي سلب مالك 
كه به طور معمول در    يكاف   یازا  مابهممكن است    ن یبر ا  عالوهمالک عمل خواهد بود.  

ل   یازا   به   مربوط  غرامت   به  نسبت  یكمتر  مبلغ  شود  پرداخت  دی با  ی اجبار  سانسي صدور 
ا  2باشد   تي مالك  سلب س  ن یلذا  دارد كه  اثبات    يگذار خارجهیارماحتمال وجود  دنبال  به 

  ی شتري غرامت ب  افتیدر  جه يو در نت   یاجبار  سانس ي صدور ل  قیاز طر  تي تحقق سلب مالك
ا مخصوصاً  برخ   نكهیباشد.  بند    معاهداتاز    ي در  مثال  دوجانبه    معاهده  5ماده    1بعنوان 

بر مؤثر، فور  یگذارهیسرما آلمان عالوه  به راحتی  هندوستان و  تبد  يو  نتقال  ا  و  لیلابل 
مالك   ؛بودن غرامت به حد فاصل زمان سلب  مربوط  بهره  زمان   تي مقرر شده است كه  و 

 .  شوديعادالنه و منصفانه پرداخت م یابه گونه زي پرداخت غرامت ن يوالع
حال    به  تع   چندهر  در  اهم  ازا  مابه  زاني م  قتريدل  چه  هر  نيينكته    -1است:    تي حائز 
  داشته   دنبال  به  بازار  از  ی اجبار  سانس ي ل   كه  یاد تصال  سود  يعنی  مجوز  یالتصاد  ارزش
مدت زمان    -3آن است.    يني ب ش يپ  لي دل   اساساً   كه   یاجبار   سانسي ل   صدور  هدف  -2  ،است

برا  قي تحق  نهیهز  -4  ی،اجبار  سانس ي ل اختراع  دارنده  توسعه  موضوع    یكاال  دي تول  یو 
دولت  يپرداخت   زاني م  -5  ،اختراع براكه  حاضرند  توس  قيتحق   یها  مربوطه  ا   عهو  ختراع 

  سانسي ل  یبازار یعاد متي ل -7 ی واجبار  سانس ي اختراع موضوع ل تيماه -6 ،متقبل شوند
.  خورديبه چش  م  زي ن  ناتكودر پرونده    مالحظات   ن ی ا  از  ي برخ .  مربوطه  عتصادره در صن 

ا گرفتن  نظر  تع  ن ی در  هنگام  به  دعوا   ازا  مابه  ن يي مالحظات  با  مواجهه  سلب    یاحتمال 
 . دهد يمناسب را كاهش م ی ازا مابهعدم پرداخت   لي دله ب  تي مالك

 

1. Tsai-Yu, Lin, op. cit. p. 180. 

مربوطه در2 اجباری  ليسانس  ازای صدور  بير در  ناتكو غرامتي كه  پرونده  ميیا. در  از كل    7كرد صرفاً  فت  درصد 

  شود متفاوت است.الكيت پرداخت ميفروش بود كه طبيعتاً با غرامتي كه در صورت احراز سلب م
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 ي داخل مقرراتمطابقت با   کردیرو .2-2-2
داخل   تیرعا  ،یگذارهیسرما  معاهداتاولات    يگاه  خصوص    يمقررات  در  كشورها 
. داننديدر خصوص آنها م  ت ي را مانع اعمال مقررات مربوط به سلب مالك   ی اجبار  سانسي ل

مثال   سرما  تیحما  بهاندوج  معاهدهبعنوان  اسلواك  رانیا  اني م  یگذارهیاز  ماده    يو    6در 
مالك  خصوص  در  ل  ،یفكر  یهاتي خود  گواه   ی اجبار  سانس ي صدور  ابطال    ی هانامهيو 

  ، اندمحقق شده  يمنافع عموم  ی كه در راستا  یحقوق فكر  جادی ا  ایو    تیمربوطه، محدود
مطابقت   شرط  داخل  الدامات   ن ی ابه  حقوق  الد  ي با  خصوص  از    اتامدر  گرفته  صورت 

نت   تياز شمول مصادره و سلب مالك  را   مزبور  اعمال  ران،یا  یسو با  مشابه    جه يو الدامات 
  1. دانديم يمستثن
 1386  سال   مصوب  یتجار     ئعال   و   يصنعت  یهاطر   اختراعات،   ثبت   لانون  17  ماده 
  سانسي ل  به  مربوط  مقررات  وضع  به  د،یآيم  حساب  به  مزبور  لانون  ماده  ن ی ترمفصل  كه

  ي منافع عموم  ی. به موجب ماده مذكور التضااست  پرداخته  رانیا  يحقول  نظام  در  یاجبار
  ر یمغا  ایكشور و    ی التصاد  يات ي ح   ی هابخش   ریسا  ایبهداشت    ه، یتغذ  ، يمل  تي از جمله امن
مقام    ن یباالتر  ای  ریوز  صيبه تشخ   منوط   تواندياز اختراع با رلابت آزاد م  یبرداربودن بهره
اعطا  منجر  ربطیذ  دستگاه  موضوع  طر   نفره    يون ي سي كم در    ی اجبار  سانسي ل   یبه  پنج 

لضا مقامات  از  دولت   یيمتشكل  تصو  يو  صورت  در  و  بهره  ب،یگردد    یبردارمجوز 
ا  یاجبار به  توجه  شود.  ضرور  ن یصادر  ذ  ینكته  دستگاه  مقام  نظر  از  كه   ربط، یاست 
  ی اجهينت طر  شود.    وني س ي ر كم د  وعمشكل باشد تا موض  رافع  دیاز اختراع با  یبرداربهره
  ي در خصوص ضرورت ارائه مستندات مبن  آن   »ه«   بند   ني همچن  و   ماده  از   لسمت   نیا  از   كه 

از    زي ن  رانیاست كه در لانون ا  نیگرفت ا  توانيم  یبرداربر درخواست صدور مجوز بهره
  ه یظربا مالك اختراع استفاده شده است و ن  يشرط در خصوص مذاكرات لبل ش ي پ  هینظر
حقول   یيمبنا نظام  د  يمتجل  رانیا  يدر  بعبارت  است.  لوان  گر ینشده  موجب    ران، یا  ن يبه 

  نی ا  كه  است  نشده  للمداد  یاجبار  مجوز  یاعطا  یبرا  يل ي دل   سانس ي ل  یاعطا  عدم  صرف

 

علي1 سرمایه.  از  حمایت  دیگر  معاهدات  كه  در صورتي  موضوع،  این  است  رغ   پيوسته  آنها  به  ایران  كه  گذاری 

مطلوب شرایط  رویكرد  حاوی  اساساً  یا  باشد  برای  عدتری  مطلوبتر  وضعيتي  را  آنها  غالب  در  موجود  اشاره  م 

تواند با استفاده از شرط دولت كامله الوداد، مفاد گذار اسلواک مي، حتي سرمایه گذار خارجي در نظر بگيری سرمایه 

 مقرر در این معاهده را نيز نادیده گرفته و بدون توجه به آن الدام به طر  دعوای سلب مالكيت نماید. 
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م   را  ی اجبار  سانس ي ل  یاعطا  یبرا  مذكور  وني سي كم  به  مراجعات  توانديم  موضوع   زان ي به 
مجوز    یبه صرف عدم اعطا  یاجبار  سانس ي صدور ل  ني چنكاهش دهد و هم   يلابل توجه 

مواجه    تي سلب مالك   یرا با دعوا  ي گذاران خارجهیدر خصوص اختراع سرما  یبرداربهره
 سازد.  
و    ناًي طر  شده است ع   یاجبار  سانس ي صدور ل  یبرا  پسیتركه در    يطیاز شرا  يبرخ 
است. بعنوان مثال محدود  د هومش زي ن االشاره لانون فوق  17تفاوت در ماده   يبا اندك يبرخ

در صورت    یاجبار  سانس ي لغو ل  ایاز اختراع به منظور مندرج در مجوز    یبرداربودن بهره
 دهید  زي ماده مورد بحث ن   در رفتن اوضاع و احوال مربوطه و عدم امكان تكرار آن    ن ياز ب
با اشوديم اندك  ن ی.  با  مالك  به  مناسب  مبلغ  پرداخت  ن  نولا  درتفاوت    يحال، ضرورت 

مجوز    یدر نظر گرفتن ارزش التصاد   پس یترصورت كه در    ن یشده است؛ به ا  دي ل   يداخل
داخل   ت ي اهم  يكاف   یازا  مابهپرداخت    یبرا لانون  در  اما  التصاد  يدارد  مورد    یارزش 

  نييدو سند در تع  كردیتفاوت الفاظ نشانگر تفاوت رو  ن ی در نظر گرفته شود. ا  دیاجازه با
بعبا است.  مناسب  ا  متخذه  اريمع  پس،یتر  برخالف  گرید  رتمبلغ  لانون  »روش    رانیدر 

اختراع ن  از.  است  « ارزش  بازار هدف  ا  زي نظر  لانون  موجب    د یبا  یاجبار  سانس ي ل  رانی به 
ماده    ن یدر ا  زي ذكر شده بود ن  پس یترعمدتاً كه در    دي باشد. ل  رانیمنجر به عرضه در بازار ا

نم با دعشوديمشاهده  مواجهه  احتمال  لذا  در    يدر صورت   ي خارج  گذار هیسرما  یوا.  كه 
چرا كه ممكن    ردي گياعطا شود لوت م  زي اجازه صادرات ن  ،یاجبار  سانس ي ل  صدوركنار  

نت در  عوا  یاعطا  جهياست  و  منافع  صادرات،  خارجهیسرما  دیاجازه  بازارها  يگذار    ی از 
حقوق    بهن  و ارجاع آ  17بند »د« ماده    2به موجب شق    ن ی. مضاف بر ا ابدیكاهش    يخارج 

حق    ،یاجبار  سانس ي ل  یدر صورت اعطا  يكه حت    ي رس يم   جهينت   ن یبه ا  15مندرج در ماده  
نت   مانديم  يمالك اختراع بال  اري صادرات و واردات كماكان در اخت اجازه    یاعطا  جهي در 

ل  به  ل   رندهي گ  سانسي واردات و صادرات  نظام حقول   یاجبار  سانسي در  مانع    ران یا  يدر  با 
مكرر تریپس در خصوص امكان    31بذكر است حتي مفاد مشابه با ماده  م  زالمواجه است.  

 صادرات محصوالت دارویي به برخي كشورها در مقررات ایران وجود ندارد.  
  كرد یاز رو  شتري ب  كردیرو  ن یاتخاذ ا  رسديكشورمان، به نظر م  يفارغ از مقررات داخل 
به    يعنی  يلبل   استفاده   لابل  زباني م  دولت  انهیگرا يتنظ  اراتي اخت   یراستا  در  پس یترارجاع 



 171  | و فالحتی  جعفرزاده  |...در حقوق اختراعات:   ی اجبار  سانس یل  یوقحق ت یماه

دولت  1بود   خواهد دست  كه  براچرا  در    يات ي جزئ  ن یتدو  یها    ف ي تكل  ن ييتع  پس یتركه 
 بازتر است.  ي داخل ن ي در لوان  اندنشده 

با    کردیرو.  2-2-3 مالک  مقرراتمطابقت  به حقوق  مربوط    یفکر  تیفصل 
 معاهده 

  ی فكر  تي فاد خود را به حقوق مالك م  از   يلسمت  یگذارهیسرما  معاهدات   زي ن اولات    ي گاه 
داده رعا  انداختصاص  ل  تیو  زمان صدور  در  را  .  انددانسته  یضرور  یاجبار  سانس ي آنها 

  ی اجبار  یماده بر صدور مجوزها   ن ی ا  دارديمقرر م  نفتاموافقتنامه    1110ماده    مثال  بعنوان
  ت يق مالكقوح   از  تیكاهش مدت حما  ایابطال    ای  یفكر  تي از حقوق مالك  یبرداربهره
زمان  یفكر ا  يتا  مالك  ن ی كه  )حقوق  هفده   فصل  با  مطابق  ایفكر  تي الدامات    نی( 

باشد اعمال نخواهد شد بس   گرچه  2. موافقتنامه  ا  ی اري در  مقرر در    ط یشرا  معاهدات،   ن ی از 
مالك  پسیتر حقوق  به  مربوط  فصل  است    یفكر  تيدر  ممكن  است،  شده  تكرار 

  ی آنها را در هر مورد ضرور   يداشته باشد كه بررس   ودوجدر مفاد مربوطه    زي ن  یي هاتفاوت
 . سازديم

 معاهده از شمول مقررات  ي به طور کل یاجبار سانسیاستثنا نمودن ل. 2-3
مالك   عدم  سلب  مقررات  ل  معاهدات  تي اعمال  خصوص  بق   یاجبار  یهاسانس ي در    ه يو 

مالك   یهاروش سلب  مالك   تيمحتمل  حقوق  ا  یفكر  تي از    ت ي ن صوم  هاروش  نگونهیبه 
  رد ي گيبه خود م  ی عتري گستره وس  ت ي مصون  ن ی ا  معاهدات  ي اما در برخ  دهنديم  یمحدود

ا اساساً  حما  نیو  شمول  از  الدامات  سرما  معاهده  ت یدست  خارج    ی گذارهیدوجانبه 
بند  شونديم سوم  شق  مثال  بعنوان  سرما  معاهده  2ماده    4.  دوجانبه    یگذارهینمونه 

... اعمال    یاجبار  سانس ي در خصوص صدور ل   معاهده  ن یا :  دارديمقرر م  2016هندوستان  
اعضا به موجب    يالمللن يتعهدات ب  با...    ی اجبار  سانسي صدور ل  نكهیبر ا  وطمشر  شودينم

  ی شتر ي ب   تي مصون  كردیرو  نیانطباق داشته باشد. گرچه ا  يموافقتنامه سازمان تجارت جهان
آورد و بعنوان مثال يود موج ب  یفكر  تيدر خصوص حقوق مالك  زي آماعمال سلب  یرا برا

 

1. Prabhash Ranjan, op. cit. pp. 11-12. 

 . 214. مرتضي اسدلو لراخانلو، پيشين، ص 2
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نقض استاندارد رفتار عادالنه و منصفانه    يمربوطه ممكن است حت   یاجبار   سانس ي صدور ل
با ا  دینباشد،  كه  داشت  ا  تي مصون   ن ی توجه  كماكان    باشدينم  مطلق  زي ن   طیشرا  ن یدر  و 

با   انطباق  بع  يالمللن يب  ی هاموافقتنامه  ر یسا  ایو    پس یترشرط  اشاره و در  موارد    يض مورد 
  ی گذارهیسرما  معاهدهاعمال مقررات    ،و در صورت عدم انطباق  پابرجاست  يداخل   ن يلوان

  1.بالمانع خواهد بود

  گیریجهینت
  ی فكر  تي مالك   حقوق  با  ارتباط  در  هادولت  توسط  یاجبار  سانس ي ل  یاعطا   است  ممكن  

 للمرو  در  شده  ثبت  اختراعات  به  نسبت  شان یا  حقوق  خصوص  به   يخارج   گذارانهیسرما
احراز    ن یا  با.  باشد  داشته   دنبال  به  را   يرمستق ي غ  تي مالك  سلب  یادعا  زبان،ي م  دولت حال 
  به  مربوطه  مالك اجازه بدون یبردارصدور مجوز بهره قیاز طر  ت ي تحقق سلب مالك یينها

رو  اتي ادب  جمله  از   ی متعدد  عوامل حقوق    یگذارهیسرما  معاهده  كردیو  خصوص  در 
الدا  یفكر  تي مالك است  ن ی دكترمربوطه،    انهیگرا ي تنظت  ماو  همچن   نادمورد    ني و 

 دارد.  ي مربوطه بستگ ن يو لوان  معاهداتمقرر در  یاستانداردها
عمده    كند، يم  فای ا  تيدر احراز سلب مالك  یدي كل   يكه نقش  معاهده   ات ي ادب از    گذشته  
زم  یهان یدكتر در  مالك   نه يموجود  سلب  از   ت ي احراز  صر  نیدكتر  :عبارتند   ف، آثار 
تحقق سلب    صيتشخ  یبرانخست    نیدكتر  درتناسب.    ن یدكتر و    يسي پل  ارات ي اخت   نیدكتر
م  تي مالك توجه  اموال  بر  دولت  الدام  اثر  به  هدف  شوديصرفاً  الدام    يو  پشت  كه 
در    جه يندارد. در نت   ي ت ي وجود دارد، اهم  ی اجبار  سانس ي ل  ی دولت مانند اعطا  انه یگرا ي تنظ 

ا  يصورت صرفاً  مالكخاات  ن یدكتر  ن ی كه  سلب  احراز  شود  طر  تي ذ  ل  قیاز    سانسي صدور 
موجب  محتمل  یاجبار به  برعكس  است.  الدام    اتي خصوص  يسي پل  اراتي اخت  ن یدكترتر 

  و از آن    انهیگرا ي از جمله هدف تنظ   یاجبار  یبردارمجوز بهره  یاعطا  یدولت در راستا
  نی ا  در  و  ردي گ  لرار  يابیارز   مورد  دیبا  زي ن  رهي حقوق بشر و حقوق رلابت و غ   یها دغدغه
  ان ي م  تعادل  جادی ا  منظور  به.  شد  خواهد  مواجه  مشكل  با  تيمالك  سلب  يلطع  احراز  صورت

نام    ي سوم  افت ي ره   كرد، یرو  دو  ن یا   با   ارتباط  در تناسب مطر  شده است كه    ن یدكتربه 
به  است  اعمال  و   يبررس  لابل  زي ن  ی اجبار  سانس ي ل  یاعطا  ق یطر  از   ت ي مالك  سلب  احراز  .

 

1. Prabhash Ranjan, op. cit. p. 11. 
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ا با  كردیرو  نی موجب  مرحله  آ  دیسه  آنكه  نخست  شود:  گرفته  نظر  دولت    ایدر  الدام 
  نی ا  يمرحله دوم بررس   ؟ر ي خ  ایمشروع مربوطه مناسب است    ي منفعت عموم  یبرا  زباني م

 زي در مرحله آخر ن  ؟ري خ  ایفته ضرورت داشته است  رالدام صورت گ  ایموضوع است كه آ
ا  ستیبايم م  جادی به  الدام  ان ي تعادل  م ولد  آثار  سرما  زباني ت  حقوق  منافع  هیبر  و  گذار 

تأم  يعموم به دنبال  ها در  ن ی دكتر  ن ی . اتخاذ هر كدام از اپرداختآنهاست    ن يكه دولت 
 مؤثر خواهد بود.   یاجبار سانس ي ل قیاز طر تي تحقق سلب مالك   صيتشخ
ا  عالوه  در لبال    ي خارج  یگذارهیاز سرما  ت یحما  معاهدات كه    یي كردهایرو  ن، یبر 
  ت يعدم احراز سلب مالك  ایدر احراز    ينقش مهم  زي ن  انداتخاذ كرده  یفكر  تيلكماق  حقو 
طر از    یاجبار  سانس ي ل  قیاز  م  كیدارند.  كل   توانيمنظر  دسته  دو  به  را  مزبور    ي اسناد 
دسته    يتقس نخست،  ل   ی اكرد.  به  جا  یاجبار   سانسي كه  سلب    گاه ی و  چارچوب  در  آن 
ا  یو دوم، اسناد   اندنداشته  ی اهاشار  ي گذار خارجهیاز سرما  تي مالك   نی نهاد را از ا  ن یكه 
از شمول مقررات مربوط به    يط یشرا  تیو آن را منوط به رعا  اندنظر لرار داده   مطمحمنظر  
توجه    دیخصوص دسته نخست با  در.  اندكرده  يمستثن   معاهدهكل    اساساً  ای  تي مالكسلب  

كه     معتبر   هیسرما  بعنوان  ینحو  به  را  یفكر  تي مالك   حقوق  معاهدات، از    یاري بسداشت 
 دیبا  جهينت   در.  است  متفاوت  آنها  در  تیحما  مورد  حقوق  محدوده  صرفاً  و  كرده  یيشناسا
  ي مربوطه به طور ضمن  معاهدهدر  یاجبار  سانس ي موضوع ل  ایروشن شود كه آ  به موردُ بسته

ل  ت یمورد حما بتوان صدور  تا  است  را سلب    یاجبار  سانس ي والع شده  آن  در خصوص 
بر   يسي پل  اراتي اخت  ن یدكتركه    يدر صورت  عتاًي طب   ن ي همچن  ؟ري خ  ایللمداد كرد    تي كالم

ل  یامعاهدهمفاد   به  شناسا  یاجبار   سانس ي كه  باشد،  حاك   است  نكرده  صدور   یياشاره 
با    تي صورت گرفته است بعنوان سلب مالك   يمنافع عموم  یكه در راستا  یاجبار  سانس ي ل

 مانع مواجه خواهد شد.
ل ودنم  استثنا  مالك  یاجبار  سانسي ن  سلب  به  مربوط  مقررات    نيو همچن  ت ي از شمول 

كل   شمول  از  آن  نمودن  رو  زي ن  معاهدهاستثنا  در    كرد یدو  به    ي معاهداتعمده  كه  است 
داشته  یاجبار  سانس ي ل رو  يمعاهدات  در.  اندتوجه  كرده  كردیكه  اتخاذ  را    اند، نخست 

رعا  يمستثن به  استا  يطیشرا  تینمودن  جمله  ماده    یدهاارنداز  در  موافقتنامه    31مقرر 
داخل  پس، یتر مالك   ایو    يمقررات  حقوق  شده    معاهده  یفكر  تي فصل  معطوف  مربوطه 

ا ب  ط یشرا  نیاست.  و  به طور    شيك   مختلف  مقررات  اما    كسانیدر  است  مشاهده  لابل 
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بررس  یهاتفاوت ضرور  يموجود،  آن  احوال خاص  و  اوضاع  به  توجه  با  را  مورد   یهر 
  مدت   درمعقول    یتجار  ط یاخذ اجازه دارنده تحت شرا  یناموفق برا  یها. تالشزدسايم

تغ  متعارف،  يزمان در صورت  مجوز  لغو  و  آن  بودن  هدف  به  عدم   طیشرا  ريي محدود  و 
بودن مجوز و پرداخت    يبازار داخل  ن ي تأم   یامكان تحقق دوباره اوضاع و احوال در راستا

مهمتر  ی ازا  مابه باك   ندهست  يطی شرا  نیمناسب  اعطا  دیه    ی اجبار  سانسي ل  ی در خصوص 
كه    يصورت   در  ن ي همچننشود.    يتلق   يمستق   ري غ  تي آن سلب مالك  یشوند تا اعطا  تیرعا
  زبان ي شود، دولت م  ياز شمول مقررات معاهده مستثن   يبه طور كل  یاجبار  سانس ي ل  یاعطا

دعوا با  تنها  مالك   ی نه  نم  تيسلب  اساساً    شوديمواجه    ی عادا  با است    ممكنبلكه 
 روبرو  زي ن  يخارج  گذارهیسرما از  ت یحما اصول تیرعا عدم بر ي مبن  يخارج  گذارهیسرما
 . نشود
اند و صرفاً نداشته  یا اشاره  ی اجبار  سانس ي غالباً به ل  رانیا  ياسالم  یجمهور   معاهدات 

  ي متفاوت  كردیشاهد رو يو اسلواك  رانیا اني م یگذارهیاز سرما تیدر معاهده دوجانبه حما
م   ن یا  در ا يباشيخصوص  در  رعا  ن ی.  لوان  طیشرا  تی معاهده،  در  در    يداخل  ن يمقرر 

مالك  ن ی ا  ،ی اجبار  سانسي ل   یاعطا سلب  به  مربوط  مقررات  شمول  از  را  دولت    تيالدام 
كه با توجه به شرط دولت كامله الوداد، اعمال رویكرد متفاوت مندرج در    كنديم  يمستثن

با توجه    رسدينظر م  بهک نيز با تردید مواجه است.  واسلگذاران ااین معاهده برای سرمایه
شرا فعل  يكنون  طیبه  موضع  ا  يو  توسط  حما  رانیمتخذه  به  مربوط  معاهدات  از   تیدر 
دعاو  ،يخارج   یگذارهیسرما مالك  یباب  طر  تيسلب    ی اجبار   سانسي ل   یاعطا  ق یاز 

اینكه صدور    بهه  . بدیهي است رویكرد حاضر به طور خاص با توج مانده باشد  يمفتو  بال 
مي كرونا  فراگير  بيماری  شيوع  همچون  خاص  شرایط  در  اجباری  اهميت  ليسانس  تواند 

منافع   تأمين  راستای  در  لذا  دارد.  فاصله  عمومي  منافع  از  شدت  به  كند،  پيدا  مضاعفي 
  سانسي ل   یاعطا  قیاز طر  ت ي سلب مالك  احراز  موارد   شتري كاهش هرچه ب  عمومي و همچنين 

تغ یاجبار از    كردیور  ريي ،  اشاره »معاهدات  مستثن»به    « عدم  و  شمول    ياشاره  از  نمودن 
و   رانیمشابه آنچه در معاهده ا ي،مقررات داخل  تیدر صورت رعا « ت ي مقررات سلب مالك 

پ  پس یمقررات تر  ایموجود است و    ياسلواك این  ميتر  مناسب  به آن  وستن ي پس از  باشد. 
به   خارجي،  سرمایه  جذب  ضرورت  درک  با  كردن  »  لبادنرویكرد    سانسي ل كلي  استثنا 
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و  نمي  « معاهدات   مقررات  از  یاجبار از كشورها  برخي دیگر  با رویكرد  بلكه مشابه  باشد 
 شود.  همچنين رویكرد تریپس، نگرشي متعادل محسوب مي
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