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Abstract
According to the rules governing the legal system of intellectual property, every beneficiary has the
right to challenge the validity of patents in competent authorities. Jurists, in response to the
legitimacy of this right in license agreements, in addition to relying on the principle of contractual
freedom, consider public interest and the rules of competition law. General Policy Reform Act of
Principle 44 of the Constitution, while prohibiting the imposition of anti-competition clauses on the
contract parties, assigns the determination of which to the Competition Council. The potential power
of illegitimate incentives and the monopoly of licensors to create anxiety in American business seem
so serious that judges express the deviation from the general rules and principles of the common law
and Stoppel doctrine. Although formation of the Lear Doctrine in the American Legal System
indicates the relative desirability of US judges' efforts to balance the general rules of contract at
common law with public interest and anti-trust rules, it seems the most accurate way to determine the
legitimacy of the clause is case study.
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شرط عدم چالش اعتبار گواهی حق اختراع در قرارداد لیسانس
2

محمدجواد عبداللهی ،1مریم شریفی رنانی

 .1استادیار ،دانشکدة حقوق و اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد خمینیشهر ،خمینیشهر ،ایران
 .2کارشناسارشد حقوق مالکیت فکری ،دانشکدة حقوق ،دانشگاه قم ،قم ،ایران
(تاریخ دریافت 1930/11/80 :ـ تاریخ پذیرش)1933/87/72 :

چکیده
به موجب قواعد حاکم بر نظام حقوقی مالکیت فکری ،هر ذینفع حق دارد اعتبار گواهی اموال فکری را در مراجع صالح به چالش بکشـد.
حقوقدانان در پاسخ به مشروعیت اسقاط حق یادشده در قراردادهای لیسانس ،عالوه بر اتکا بـر اصـآ ادادی قـراردادی ،نظـم عوـومی و
موادین حقوق رقابت را مطوح نظر قرار میدهند .قانون اصالح سیاستهای کلی اصآ  44قانون اساسی ،ضون مونوعیت شروط تحویلی
مخآ رقابت به طرف قرارداد ،تعیین ان را به عهدة شـورای رقابـت گذاشـته اسـت .تـوان بـالقوة انگیـهههـای نامشـرو و انحصـارگری
لیسانسدهندگان در ایجاد اضطراب در فضای تجاری امریکا چنان جدی به نظر میرسد که قضـا اد اههـار توایـآ ـود بـه عـدول و
انحراف اد اصول و قواعد کلی کامنال و دکترین استاپآ ابایی ندارند .شکآگیری دکترین لیر در نظـام حقـوقی امریکـا ،اگرچـه حـاکی اد
مطلوبیت نسبی نتیجة تالش قضا امریکا در ایجاد توادن میان قواعد عوومی قراردادها در کامنال با مصالح عوومی و سیاستهای ضـد
انحصاری است ،کواکان بررسی موردی هر پرونده دقیقترین راه جهت اردیابی مشروعیت شرط مهبور به نظر میرسد.

کلیدواژگان
استاپآ ،دکترین لیر ،شرط عدم چالش ،قرارداد لیسانس.

 رایانامة نویسندة مسئولsharifim88@yahoo.com :
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مقدمه
قابلیت به چالش کشیدن اعتبار گواهی اموال فکری یکی از وجوه تمایز میان این دسته از پدیدههاا
با سایر اموال است؛ به نحوی که هر ذینفع حق دارد به اعتبار مال فکری تردید کند و رسیدگی باه
آن را از مراجع ذیصالح بخواهد.
حقوقدانان تمهیدهای گوناگونی برای ایجاد تعادل میان قواعد ضاد انحصااری و اصا آزادی
قراردادها اندیشیدهاند .گاه با تکیاه بار آزادی از امکاان باروز قالقیات طارفین در تعیاین وارو
قراردادی سخن گفتهاند و گاه آزادی را محصور در دایرة عدالت و انصاف وناقتهاند .این سارآااز
اگرچه از دو نقطة متعارض است ،قواهیم دید که تحلی حقوقدانان از ور عاد چاالش اعتباار
گواهی حق اقتراع در نهایت این دو مصلحت را در فرجا به هم نزدیک ساقته است.
در دنیای دادوستد همه در جست وجوی ثروت از راه البه بر رقیبان قود هستند .در قراردادهاا
دو طرف سرانجا به توافق میرسند .ولی از آنجا که دو نفع متعارض را باا هام ساازگار کاردهاناد
کماکان رویاروی یکدیگرند .بنابراین ،معامله به معنی قاص قود بر تنازع و البه و تفااوت ارزش
میان دو عوض قراردادی بنیان نهاده وده است .آن که در این معرکه وارد میوود باید حامی مناافع
قویش باود .جامعه نابرابری متعارف بین دو عوض قراردادی را مشروع میبیند ،بهویژه که فارض
میکند عدالت نیز در این گیرودار رعایت میوود؛ لکن این مبانی در جایی که پای انحصاارطلبی و
اقالل در فضای رقابتی سالم به میان آید رنگ میبازد .اگرچاه قاانونگااار اصاو ا در مصااف باا
قراردادهای مرضیالطرفین ناظری تماواگر است ،آن گاه کاه هار یاک از طارفین در درج وارو
قراردادی مرزهای نظم عمومی را پشت سر گاارند ،در حمایت از زیاندیده درناگ نخواهاد کارد؛
به طوری که میتوان گفت چنانچه ور عد چالش اعتبار گواهی حق اقتاراع در قارارداد مخا
نظم عمومی قلمداد وود ،در نامشروع بودن آن تردید نخواهد بود.
در مادة  51قانون ثبت اقتراعات طرحهای صنعتی و عالئم تجاری ،مصوب سال  ،5831اگرچه
حق انعقاد قرارداد لیسانس مورد وناسایی قرار گرفته ،قانونگاار امکان درج ور اسقا حق طرح
دعوای بیاعتباری را مسکوت گااوته است که ممکن است در بادو امار حما بار اباحاة قاانونی
ورو قراردادی وود .رویة قضایی کشور ایران نیز هنوز مجال پاسخگویی به پرساش پایش رو را

شرط عدم چالش اعتبار گواهی حق اختراع در قرارداد لیسانس

602

نیافته است .اما فزونی قراردادهای لیسانس در کشور لزو تحلی و تعمیق هر چه بیشاتر در احاراز
مشروعیت چنین وروطی را مبرهن میسازد.
قواهیم دید که چگونه قاعدة ضرر از یک سو استثنای وارد بر مادة  51قانون مدنی مبنای بار
بطالن قراردادهای مخالف با نظم عمومی و مادة  719قانون مدنی از سوی دیگار در تحلیا وار
عد چالش اعتبار گواهی راهگشای قاضی قواهد بود.
به هر تقدیر ،مناقشه بر سر مشروعیت ور عد چالش اعتبار در قراردادهای لیساانس اسات؛
ورطی که مسقط حق طرح دعوای بی اعتباری گواهی حاق اقتاراع اسات و لیساانسگیرناده را از
تردید در اعتبار گواهی منع میکند .در این زمینه ،ابتدا ماهیات وار عاد چاالش و اماارة اعتباار
گواهی بررسی میوود و سپس بحث با رویکردهای حاکم بر وضعیت حقاوقی وار در قارارداد
لیسانس ،با نگاهی به حقوق داقلی و نظا حقوقی رومیا ژرمنی ،دنبال میوود .در ادامه ،با توجاه
به انای رویة قضایی امریکا ،معیارهای احراز مشروعیت ور در دادگاههای ایالتی و فدرال امریکا
بررسی و در پایان به ضمانت اجراهای نقض ور عد چالش اعتبار پرداقته میوود.
به چالش کشیدن اعتبار گواهی حق عمومی است یا خصوصی؟
برقی اندیشمندان در تحلی قراردادهای لیسانس ،حاوی ور سقو حاق طارح دعاوا مبنای بار
بیاعتباری گواهی حق اقتراع ،اص را بر اساس آزادی قراردادی میدانند و بر این باورند که حاق
لیسانسگیرنده مبنی بر طرح دعوای بیاعتباری گواهی یک حق قصوصی است کاه وی مایتواناد
آن را مانند هر حق دیگری به نفع دیگری اسقا کند که با قواعد عمومی قراردادها همسویی نشان
میدهد .در مقاب  ،عدهای ،با تکیه بر جنبة عمومی حق یادوده ،آن را بنا بار مخاالفتی کاه باا نظام
عمومی و سیاستهای ضد انحصااری دارد ،الازا آور نمایدانناد و بار عاد صاالحیت اواخاص
قصوصی جهت اسقا آن حق تأکید میکنند .بر این مبنا ،حق چالش اعتبار گاواهی حاق اقتاراع
حقی است که جامعه در برابر دارندگان گواهیهای بیاعتبار دارد .لیسانسگیرنده و هر ذینفع حق
طرح چالش اعتبار گواهی را قواهد داوت.
تقاب رواج گواهیهای بیاعتبار با نظم عمومی و فضای رقابت کام در چرقة تجارت جهانی تاا
آنجاست که گفته وده نگرانکنندهترین جنبة اداا حق ثبات اقتاراع و انعقااد قراردادهاای لیساانس
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ائتالفی از دیدگاه ضد انحصاری ایجاد نوعی بیمیلی برای به چالش کشیدن اعتبار اموال فکری اسات.
در قراردادهای یادوده چنان منافع اقتصادی و تجاری طرفین قرارداد به هم پیوناد مایقاورد کاه باه
چالش کشیدن اعتبار هر یک از آثار فکاری موضاوع قارارداد باه مثاباة گسساتن پیماانی اسات کاه
تأمینکنندة منافع قواهان دعوا نیز هست .بدیهی است در چنین ورایطی طرف قرارداد ،حتی با احاراز
عد اعتبار ،مبادرت به طرح دعوا نخواهد کرد .این نگرانای تاا آنجاسات کاه نویساندگان بار آناناد
قراردادهای لیسانس ائتالفی ،فارغ از مغایرت با اصول ضاد انحصااری و رقابات کاما  ،جادیتارین
حربه جهت اعتباربخشی به اقتراعات ادعاییِ در دست فریبکاران است (.)Choi 2008: 4
برقی بر این باورند که حتی اگر ور عد چالش محکو به بطالن ذاتی نباود ،باز هام بارای
اجتناب از بروز وضعیت یادوده نباید این حربه بهسهولت در اقتیار طرفین قارارداد قارار گیارد و
مسامحة قضات در پاایرش مشاروعیت ایان وار یاا تسااه در تفسایر چناین وارطی موجاد
آسیبهای اجتماعی و اقتصادی فراوان قواهد بود.
بهرام استد ل متقنی که در توجیه عد پایرش ور عد چالش و تاکار آسیبهای ناوای از
آن مطروح است ،اص آزادی قراردادی و نفوذ ارادة طرفین مبنی بر انعقاد قرارداد لیسانسی متضمن
این ور چنان با اصول مسلم حقوق هماهنگ است که واید در مقاا تفسایر قارارداد باهساادگی
نتوان از آن عبور کرد و اهمیت آن را به مثابة نیروی الزا آور عقد مغفول گااوت.
در قانون اجرای سیاستهای کلی اص  44قانون اساسی ،5اگرچه ذکری از ور عاد چاالش
به میان نیامده است ،مادة  )5( 41این قانون در ممنوعیت طرفین قرارداد به مشرو کاردن قارارداد
به پایرش ورایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری ارتبااطی باا موضاوع قارارداد نداواته باواد
صراحت دارد .از طرفی مادة  719ق 2 .با اص آزادی قراردادها و قیود آن به نحوی که در مادة 51
قانون مدنی منعکس وده ،،تعارضی ندارد.

 .5قانون اصالح موادی از قانون برنامة چهار توسعة اقتصادی ،اجتماعی ،و فرهنگای جمهاوری اساالمی ایاران و اجارای
سیاستهای کلی اص  44قانون اساسی ،مصوب .5837/52/55
« .2محکمه نمیتواند قوانین قارجی و یا قراردادهای قصوصی را که برقالف اقالق حسنه بوده و یا به واسطة جریحاهدار
کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میوود به موقع اجرا گاارد».
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پس پرسش ها بدین نکته بازمیگردد که آیا اسقا حق طرح دعوای بای اعتبااری گاواهی حاق
اقتراع با نظم عمومی مخالف است یا قیر؟
لیسانس دهنده ای که از درج چنین ورطی سود می برد در واقع جاواز تقلاب در تجاارت را باه
دست آورده است .نیرنگبازی که می قواهد در پناه ور از مسئولیت بگریزد آیا میتواند در پرتاو
انحصار مشروعی که گواهی حاق اقتاراع بارای او باه ارمغاان آورده اسات چناین وارطی را بار
لیسانسگیرنده تحمی کند؟
عد امکان دستیابی به موضوع قرارداد از طریقی ایر از انعقاد قارارداد بارای لیساانس گیرناده،
اگرچه در نظا حقوق مالکیت فکری امری مشروع است ،این انحصار مشروع جامة مبااحی اسات
که ورطی ناروا را در قود پنهان دارد .تنها ضرورت رعایت نظم عمومی است که میتواند بر التزا
ناوی از ورو قراردادی البه کند و آن را محا و مقهور در دست حقوق و قضا سازد .با فزونای
دقالت قانونگاار و امری ودن اصول حقوق رقابات و ماوازین ضاد انحصااری از نفاوذ وارو
مسقط حق طرح دعوای بیاعتباری کاسته میوود .این گسسات را نفاوذ هماة قراردادهاا دارد کاه
ناتوان را در مصاف با توانگر تنها میگااارد .لکان در نظاا حقاوق تجاارت ایان قطرهاا فوایاد
انکارناپایر آزادی قراردادها را در سایة قود بیفروغ نمیسازد .واید معقولتر آن باواد کاه آزادی
قراردادها را به منزلة اص بپایریم و ترسیم مرزهای آن را به نظم عمومی احاله کنیم .حفا ثباات
قراردادها پایبندی به مفاد آن را ایجاب میکند؛ طوری که تعدی قضاایی نتواناد باعاث دگرگاونی
ورو معهود واود .از طارف دیگار ،حقاوق تجاارت تحمیا وارو انحصاارگرایانة قاارج از
چهارچوب حقوق رقابت را نیز برنمیتابد .دو مصلحت در مواجهه با یاکدیگار قارار مایگیرناد.
دادگاه نباید این اجازه را بیاید که آنچه را به زعم قود منصفانه مایپنادارد ،بایاعتناا باه قواسات
مشترک دو طرف ،جانشین ورو قراردادی سازد؛ در عین حال نمیتاوان نتاای نکوهیادة اجارای
کام چنین وروطی را از نظر دور داوت.
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امارة اعتبار گواهی
اگرچه قانون حق اقتراع امریکا تلویحاا مبین آن است که وجود گواهی اقتراع در ید لیسانسدهنده
امارهای بر اعتبار آن است

(2000

 ،5)U.S.C.همانطور که میدانیم ،این امااره نیاز مانناد هار اماارة

دیگری قاب تخدیش به وسیلة مدرک دیگری است که برای رد استنتاج مبتنی بر آن امااره کفایات
میکند ( .)Rice 1997: 171گفتنی است اگرچه تصریحی در این قصوص در قاانون یادواده باه
چشم نمیقورد ،در تفسیر فحوای کال قانونگاار ،مبتنی بر اعتبار گواهی اقتراعی کاه در اقتیاار
دارندة آن است ،اقتالفی در بین حقوقدانان این کشور وجود ندارد ( .)Lichtman 2007: 60وجاود
این اماره در حقوق امریکا سبب احالة بار اثبات دعوا بر دوش لیسانسگیرناده قواهاد واد .البتاه
امارة قدرتمند اعتبار گواهی و نتای متقنی که از آن استنبا میوود مورد انتقاد برقای نویساندگان
قرار گرفت.)Joshua 2008: 25( 2
در مقاب  ،گفته وده است از آنجا که تحصی گواهی حق اقتراع توسط لیسانسدهنده منو به
ارائة د ی کافی برای اثبات قابلیت اقتراع ادعایی به ادارة ثبت اقتراع اسات ،صارف وجاود ایان
گواهی در ید لیسانسدهنده مانع از آن است که باا وجاود چناین دلیا بایابهاامی دادگااه بتواناد
بهسهولت به اعال بیاعتباری آن مبادرت ورزد .به دیگر سخن ،در پاسخ به منتقدان اتصاف گواهی
به «اماره» و معترضان به سنگینی بار اثبات بر دوش لیسانسگیرنده اظهار واده کاه دارناده ،جهات
تحصی این گواهی ،بار اثبات وایستگی اقتراع مورد نظر را قبالا در ادارة ثبت اقتراع متحم وده
است؛ 8این در حالی است که قاضی جانیس

(2005:5

 )Janisبر این باور بود که وجاود گاواهی در

)1. 35 U.S.C. § 282 (2000

 .2منتقدان بر این باورند که وجود چنین اماره ای زمانی به تحصی نتای مطلوب قضایی در دعاوی بیوامار چاالش اعتباار
منجر قواهد ود که نوع و ماهیت د یلی که لیسانسدهنده جهت تضعیف اماره بدان نیازمند است نیز تبیین وده باود
 .8ممکن است رأی دادگاه ،مبنی بر رد ادعای بیاعتباری گواهی حق اقتراع ،اصدار یاباد .چاون لیساانسگیرناده از اثباات
بیاعتباری گواهی عاجز مانده است .چنانچه ادعای یادوده در محکمة دیگری طرح وود ،رأی دادگاه اقیر نمایتواناد
متکی بر رأی سابق باود .این تفاوت در آیین دادرسی به دلی تفاوت در ماهیت حقوق ناوی از مالکیت اموال فکری با
سایر اموال است .مالکیت نوع اقیر ذاتی و دائمی است؛ لکن مالکیتهای فکاری ،هماانطاور کاه مایدانایم اعتبااری،
محدود به زمان ،و حتی در ورایطی محدود به مکاناند.
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ید دارنده بر نتیجة دادرسی مبنی بر اعال اعتبار گواهی تأثیر چندانی ندارد ( .)Janis 2005:5به نظار
میرسد حتی اگر اصالت «اماره» را قبول نداوته باویم ،تأثیر گواهی یادوده در ید لیسانسگیرنده را
در سرنووت دعوا نمیتوانیم بهسهولت منکر وویم.

5

وضعیت حقوقی شرط عدم چالش اعتبار گواهی
در بررسی نفوذ ور عد چالش اعتبار در قرارداد لیساانس باا ساه رویکارد عماده روباهرویایم؛
رویکرد عد محدودیت ،2محدودیت جزئی ،8محدودیت کلی 4.در ادامه به تبیاین هار یاک از ایان
رویکردها قواهیم پرداقت.
دیدگاه عدم محدودیت (نفوذ شرط)

طبق این رویکرد ،طرفین قرارداد میتوانند ور عاد چاالش اعتباار را درج کنناد و اصا آزادی
قراردادها مانع از مداقلة محاکم جهت نامشروع دانستن چنین ورطی اسات .بناابراین ،هام وار
الزا آور قواهد بود هم مطابق قواعد مسلم حقاوق تعهادات ضامانت اجارای تخطای از آن قابا
مطالبه تلقی میوود ( .)Miller 2015: 32دیدگاه یادوده را برقی حقوقدانان مطرح کاردهاناد؛ اماا،
این دیدگاه با اقبال قانونگااران مواجه نشد.
نظر به ارتبا تنگاتنگ چالش اعتبار گواهی حق اقتراع با حقوق عمومی ،پایرش این دیادگاه
به حدوث آسیبهای اجتماعی ،مث ورود آزادانة گواهیهای بیاعتبار به چرقة تجاارت و فقادان
فضای رقابتی برای دارندگان گواهیهای معتبر ،منجر قواهد ود .اگرچه قرارداد جو نگاه تراضای
است ،میدانی فراخ دارد و میتواند عرصة ابتکار طرفین در گنجانادن وارو قاراردادی واود .اماا
نمیتوان منکر ود که قراردادهای حاوی ور اسقا حق طرح دعوا مرز میان حقوق قصوصی و
عمومی است و نمیتوان آن را کامالا تابع حکومت ارادة اوخاص قصوصی پنداوت.
 .5وایعترین فرض وکست اماره در دعوای چالش اعتبار گواهی احراز جعلی بودن آن است .انقضای تاریخ اعتبار گاواهی،
عد احراز ورایط صدور آن در نتیجة قطای مأموران ثبت ،یا کاب اطالعات مدعی اقا گواهی نیز میتواند منجار باه
وکست امارة یادوده وود.
2. No Restriction
3. Partial Restriction
4. Total Restriction
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دیدگاه محدودیت جزئی (نفوذ وجه التزام)

به موجب این دیدگاه ،که در بسیاری از کشورها با اقبال قانونگاار مواجه وده است ،اگرچه ور
عد چالش در قرارداد در دادگاه مسموع نیست ،هر گونه وجه التزا ناوی از نقض این ور قابا
مطالبه است (.)Miller 2015: 32
ممکن است لیسانسدهنده بتواند تعهد به پرداقت مبلغ مقطوعی را ،به عناوان وجاه التازا  ،در
صورت به چالش کشیده ودن اعتبار گواهی ،به لیسانسگیرنده تحمی کند؛ اگرچه این ور بسیار
ناکارآمد و تأثیر آن ناچیز ارزیابی وده است .چون لیسانسدهنده ،بهرام برقورداری از ایان وجاه
التزا  ،باز هم در معرض قطر قطع پرداقتهای مستمر حق امتیاز از طرف لیسانسگیرنده قواهاد
بود

(2010: 85

 .)Rischاین در حالی است که عمدهترین انگیازة لیساانسدهناده از متعهاد کاردن

لیسانسگیرنده به عد چالش منع وی از فسخ قرارداد و قطع پرداقتهای وی است؛ انگیزهای کاه
حتی با اقا وجه التزا نیز بیپاسخ قواهد ماند.
همچنین ،به موجب ور تعدی حق امتیاز در نتیجة طرح دعوای چالش ،طرفین قرارداد مایتوانناد
چنین تراضی کنند که طرح دعوای یادوده نقض قرارداد محسوب وود و ضمانت اجرای این تخلاف را
افزایش حق امتیاز لیسانسدهنده قرار دهند  .گفتاه واده اسات ایان افازایش نارخ مناو باه وکسات
لیسانسگیرنده در دعوای مطروحه اسات و صارف طارح دعاوا ،هرچناد تحات عناوان یاک تخلاف
قراردادی ،نمیتواند موجد چنین حقی بر لیسانسدهنده باود؛ 5درحالیکه الزا آور بودن وجه التزا فاقاد
وابستگی با نتیجة دادرسی است ،به گونهای که حتی در صورت موفقیتآمیز نبودن نتیجة دادرسای بارای
لیسانسگیرنده تخلف قراردادی تحقق یافته و در نتیجه امکان الزا به تأدیة وجه التزا میسور است.
 .5ور افزایش میزان حق امتیاز ،اگرچه ممکن است در آااز مخاطرهآمیز و دلسردکننده در نظر آید ،مکانیسامی اسات کاه
فرصتی معقول در اقتیار لیسانس گیرنده قرار میدهد که فقط زمانی که به تحصی مدارک کافی جهت اثبات بیاعتبااری
گواهی نای ود به طرح دعوا اقدا کند .همچنین ،ور افزایش حق امتیااز را نمایتاوان باهکلای ازباینبرنادة انگیازة
لیسانس گیرنده در طرح دعوا پنداوت .چون ،در صورت حصول نتیجه ای مطلوب در دادرسی له لیسانس گیرنده ،وی از
تعهد پرداقت حق امتیاز رهایی قواهد یافت .از فواید درج ور یادوده آن است که لیساانس گیرناده طای ماااکرات
پیشقراردادی تحقیقات ز جهت احراز وایستگی و اعتبار گواهی را انجا قواهد داد که تاا حادود زیاادی کاهنادة
ریسک مواجهة وی با یک گواهی بیاعتبار در آینده قواهد بود (.)Dreyfuss 2009: 24
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در حقوق هندوستان وجود حق فسخ در صورت باه چاالش کشایدن اعتباار موضاوع قارارداد
مشروع و عملی و تأثیرگاار است

(2015: 37

)Miller؛ توضیح آنکه لیسانسدهنده در قرارداد ور

کند چنانچه لیسانسگیرنده اعتبار حق اعطایی را به چالش بکشد ،وی حق فسخ قارارداد را داواته
باود .اما در عین حال در حقوق این کشور تعهد لیسانسگیرنده مبنی بر عد به چالش کشایدن آن
الزا آور نیست .به موجب قانون مالکیت فکری ویتنا  5نیز ور عد چالش فاقد نفوذ قلمداد وده
و طرح چنین دفاعی از سوی قوانده مسموع نیست.
دیدگاه محدودیت کلی (بطالن شرط)

بر اساس این دیدگاه ،درج ور عد چالش و نیز ضمانت اجرا و حتی هر گونه وجه التزا ناوای
از تخلف از ور مزبور ایر نافا است ( .)Miller 2015: 32این گروه از محققان میگویند چگوناه
میتوان ایر الزا آور بودن ورطی را پاایرفت ،اماا بارای تخطای از آن ضامانت اجرایای در نظار
گرفت؟
از منظر این حقاوقداناان ،عاد نفاوذ وار مزباور باه دلیا رفاع مواناع طارح دعاوا بارای
لیسانسگیرنده است؛ حال آنکه در نظر گرفتن ضمانت اجرا برای تخطی از این ور نقض اارض
است و هدف لیسانسگیرنده از اعال عد نفوذ ور عد چالش را مخدوش قواهد کرد .مضااف
بر اینکه تجربیات بسیاری از کشورها حاکی از آن است که عقبنشاینی دولات از عرصاة اقتصااد
منجر به وکوفایی بازار آزاد نشده و کارکرد مؤثر حکومت در وضاع قاانون و سیاساتگاااری در
رود و توسعة تجارت انکارناپایر است (باقری .)18 :5872
وضعیت حقوقی شرط عدم چالش اعتبار گواهی در حقوق ایران
مادة  53قانون ثبت اقتراعات ،طرحهای صنعتی ،و عالئم تجااری ،مصاوب  ،5831حاق تقاضاای
ابطال گواهی اقتراع را به هر ذینفع اعطا کرده است .برقی با استناد به این مااده فکار ممنوعیات
اسقا این حق را قالی از قوت ندانستهاند (رهبری )411 :5872؛ درحالیکه به نظر میرساد مفااد
ماده فقط ناظر بر اعطای حق است ،بدون آنکه در مقا بیان عد امکان اسقا حق باود .از طارف

1. Vietnam Intellectual Property Law 2006: 2
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دیگر ،مادة  44قانون اصالح سیاستهای کلی اص  44انعقاد قراردادی متضمن ور تحمیلای باه
طرف قرارداد ،به نحوی که مخ رقابت باود ،را ممنوع اعال کرده است .مقاررة یادواده ،اگرچاه
ظهور در مبط بودن چنین ورطی در قرارداد دارد ،در مبحث ضامانت اجراهاا قاواهیم دیاد کاه
چگونه این ظهور بیفروغ وده است .گفتنی است عبارت «اقالل در رقابت» از عبارات ناه چنادان
آونا در مباحث حقوقی ایران است که به نحو منعکس در مادة  15احراز آن در هر مورد بار عهادة
وورای رقابت نهاده وده است؛ رویکردی که اگرچه با انتقاد برقی محققاان روباهرو واده اسات
(رهبری  ،)11 :5875این فرصت را به وورا میدهاد کاه در مواجهاه باا هار قارارداد باه ارزیاابی
همهجانبة ورایط حاکم بر قرارداد بپردازد و تصمیم انسب را اتخاذ کند.

5

درحالیکه در معاهدة عملکرد اتحادیة اروپا وجود هدف یا تأثیر اقالل در رقابت هر یک باهتنهاایی
برای ایجاد ممنوعیت کفایت میکند (نوروزی ومس  ،)519 :5833قانون اجرای سیاستهای کلی اصا
 44از هدف اقالل سخنی به میان نیاورده و ممنوعیت ور یادوده را فقط منو به مخا باودن آن باه
رقابت دانسته است .بر این مبنا ،حتی اگر قصد هر یک از طرفین اقاالل در فضاای رقابات نیاز نباواد،
ممنوعیت یادوده لزوماا منتفی نمیوود .عد توجه قانونگاار به عنصر سوءنیت مبین کارکرد هادایتگری
نظم عمومی است( 2قشنودی  .)98 :5878از این منظر تنظیم بازار از اقتضائات حاکمیت است و رواباط
اوخاص تنها بستری برای اجرای قواعد حقوق رقابت معتنابه است.
وضعیت حقوقی شرط عدم چالش اعتبار گواهی در حقوق رومیـ ژرمنی
در نظا حقوق اروپایی ،سلب حق از لیسانسگیرنده در مورد به چالش کشیدن اعتبار حق اعطاایی،
توسط لیسانسدهنده ،نقض منافع عمو در جهت امحای اموال ایار قابا حمایات و فاقاد اعتباار
 .5باید در نظر داوت برای احراز مشروعیت ور عد چالش برای همة کشورها و حتی برای همة حاوزههاای تکنولاوژی
در یک کشور نیز معیار قاطع و الگوی واحدی نمیتوان ارائه داد (نقایزاده  .)59 :5871باا تعیاین اهمیات تکنولاوژی
موضوع قرارداد در چرقة تجارت کشور و ارزیابی تبعات اقتصادی ورود موضوع قرارداد به کشور است کاه واورا باه
تعیین تکلیف ور مبادرت قواهد ورزید.

 .2چنانچه حاکمیت نظم عمومی در نظا حقوقی را ناوی از کارکرد حمایتی آن بدانیم ،باید قائ به اناطه ابطاال قارارداد باه
احراز سوءنیت وویم.
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تلقی وده اسات () .)TTBER 2003: Article 5(1در االاب کشاورهاای عضاو اتحادیاة اروپاا باه
لیسانسگیرنده اجازة طرح دعوای چالش داده میوود و وجود ور قاالف آن در قارارداد قابا
پایرش نیست ( .)EC240 1996: 15در عین حال ،مجوز طرح دعوای چالش اعتباار گاواهی بارای
ایشان با درج حق فسخ برای لیسانسدهنده و حتی انفساخ قرارداد در صورت طرح چنین دعاوایی
از سوی لیسانسگیرنده منافاتی نادارد

(2003: 1202

 .)Drexelدر حقاوق آلماان ،چنانچاه مراجاع

ذیصالح بنا بر تقاضای لیسانسگیرنده حق دارنده را بیاعتبار اعال کنند ،لیسانسگیرنده میتواناد
قرارداد را فسخ و مطالبة قسارت کند ( .)Chroziel 1993: 28اما در مورد امکان درج ور عد باه
چالش کشیدن آن قانون سااکت اسات

(2005: 24

 .)Peukertحتای در آقارین اصاالحات قاانون

تحدیدات رقابتی آلمان نیز از الحاق ور عد چالش به ورو باط اجتناب وده است.

1

در قانون تحدیدات رقابتی سوییس 2نیز ور عد چالش اگرچه در میان ورو ضد رقاابتی و

نامشروع درج نشده است مادة  51قانون یادوده اوعار میدارد چنانچه در جریاان دادرسای مادنی
قاضی ورو قراردادی را ضد رقابتی تشخیص دهاد ،باه درقواسات قواهاان ،پروناده را جهات

بررسی به کمیسیون رقابت میفرستد 3.قاضی حسب نظر قبرگان کمیسایون ممکان اسات دساتور
ابطال کلی یا بخشی از قرارداد را بدهد.

4

در قانون حقوق رقابت فرانسه نیز به ور عد چالش اواره نشده است .اماا پژوهشاگران بار
آناند که حقوق فرانسه دربارة ورو ضد رقابتی در مطلق قراردادها از الگوهای مقاررات اتحادیاة
اروپا متابعت میکند

(.)Peukert 2005: 24

موضوع ور عد چالش در مباحث حقوق رومیا ژرمنی ،اگرچه موضوعی کمسابقه باه نظار
میرسد ،وناسایی حق فسخ قرارداد ناوی از ابطال گواهی اقتراع برای لیسانسگیرنده در این نظاا
1. Act against Restraints of Competition (Competition Act – GWB) last amended by Article 10 of the
Act of 12 July 2018.
2. Federal Act on Cartels and other Restraints of Competition, 1994.

 .8کمیسیون رقابت سوییس ،که متشک از  55تا  51عضو قبره است ،به بررسی قراردادها و ورو ضد رقابتی مایپاردازد
که ممنوعیت آنها در قانون تحدیدات رقابت تصریح نشده است ،لکن ،حسب ادعای قواهان و تشاخیص قاضای ،بناا
بر اوضاع و احوال قاص قرارداد ،ممکن است ضد رقابتی تلقی ووند (مادة  53همان قانون).
4. Art.13
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از سویی و اجتناب قانونگااران از بروماری این ور در میان وارو باطا در متاون قاانونی از
سوی دیگر از تمای آنان بر اناطة ابطال ور به بررسای ساایر اوضااع و احاوال قارارداد و لازو
مطالعة موردی هر پرونده به طور قاص حکایت دارد.
معیارهای احراز مشروعیت شرط عدم چالش اعتبار در دادگاههای ایالتی و فدرال امریکا
در جهت تفسیر ورو قرارداد ،برقی محققان بدون ارائة الگویی واضح مبین تفکیک میان ممنوعیات
مطلق و نسبی لیسانسگیرنده از به چالش کشیدن اعتبار گواهی ،بر آناند که بار اسااس دیادگاههاای
مبتنی بر سوءاستفاده از حق اقتراع ایجاد ممنوعیت مطلق بههیچوجه الزا آور نیست 5.در ایان زمیناه،
برقی ورو قراردادی ،مثالا مواردی که دعوای اعتبار وکستقورده منجر به تعدی ورایط قارارداد
از جمله افزایش حق امتیاز باود ،پایرفتنی است .توضیح اینکه در صورت وکست لیسانسگیرنده در
دعوای چالش اعتبار این امکان را در اقتیار لیسانسدهنده قرار دهد کاه حاق امتیااز قاراردادی را تاا
میزان معینی افزایش دهد .در مقاب ممکن است ادعا وود ورو بازدارندهای از ایان دسات هرچناد
نسبیاند و در سلب حق طرح دعوا اطالق ندارند ،ز ا جرا بودن آنها مح تردید است.
در بروماری معیارهای احراز مشروعیت وار عاد چاالش اعتباار گاواهی ،قواعاد عماومی
قراردادها ،احراز سوءاستفاده از حق توسط دارندة گواهی ،دکتارین اساتاپ و لیار جایگااه درقاور
توجهی دارند که ضمن تحلی معیارهای یادوده به بررسی آرای مستظهر بر هر یک در دادگاههاای
امریکا قواهیم پرداقت.
قواعد عمومی قراردادها
در مقا پاسخ به این پرسش ،که آیا میتوان برای منع لیسانسگیرنده جهت طرح دعوای بیاعتباری
یک گواهی ضمن ور عد چالش تنها به قواعد عمومی قراردادها اکتفا کرد یاا قیار ،ز اسات
تصمیم دادگاه در پروندة مدیمون را مرور کنیم .قاضای در ایان پروناده از تردیاد قاود در ماورد
جایگاه آزادی قراردادی در این قراردادها پرده برداوت .قاضی اظهار کرد دادگااه در ماورد نیاروی
 .5فحوای کال این دسته از محققان حاکی از آن است که ایجاد محدودیت های مشرو و مقید به حصاول وارایطی بارای
حق طرح دعوای چالش را حسب مورد پایرفتهاند.
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اقناعگری مااکرات قراردادی طرفین به دیدة وک مینگارد .وی دفااع ژننتاک ،مبنای بار تکاافوی
رضای طرفین در درج ورو قراردادی ،را رد کرد .از سوی دیگر قاضی بر آن باود کاه بار مبناای
قواعد مسلم کامن طرف قرارداد نمیتواند همزمان اعتبار موضوع قرارداد را به چالش بکشاد و از
دیگر سو بر بهرهبرداری از منافع آن مداومت ورزد (.)Alfred 2011: 3
سوءاستفاده از حق

سوءاستفادة لیسانسدهنده از حق یکی دیگر از قطرهایی است که تبلور آن در قراردادهای لیسانسِ
متضمن ور عد چالش قاب احراز مینماید .دادگااه در پرونادة وارکت تجهیزاتای پاانتر علیاه
هیدرو

(1972

 )Hydrocraftاین پرسش را مطرح کرد که آیاا لیساانسدهناده در درج وار عاد

چالش اعتبار به دنبال کسب حقوقی بیش از حقوق مشاروع قاویش در چاارچوب ماوازین ضاد
انحصاری بوده یا قیر؟ دادگاه اظهار داوت از آنجا که نیت لیسانسدهناده جهات توسایع حقاوق
انحصاری قویش فرای انحصار مشروع وی بر دادگاه محرز نشده است ،درج ور عد چاالش را
نمیتوان سوءاستفاده از حق تلقی کرد .بنابراین ،رأی دادگاه مشعر بر مشاروعیت آن قواهاد باود.
دادگاه مبنای قود در انتخاب معیار سوءاستفاده از حق را چنین تشریح کرد که اهمیت نظم عمومی
و ایجاد فضای رقابتی مانع از آن است که بهسهولت اجاازه دهایم گاواهیهاای ناامعتبر از حقاوق
انحصاری مالکیتهای فکری برقوردار ووند 5و تنها صاحبان گواهیهای اقتراع معتبرند کاه بایاد
از این حقوق منتفع ووند.
در مقابا  ،برقای محققااان باار ایاان باورنااد کااه صاارف درج ایاان واار دلیا سااوءاسااتفادة
لیسانسدهنده محسوب میوود؛ اگرچه امکان اثبات قاالف آن در دادگااه توساط لیساانسدهناده
وجود دارد .این گروه بر آناند که دارندة گواهی باید بداند اص بار ایار قابا اجارا باودن چناین
ورطی در قرارداد است؛ ورطی که لیسانسدهنده را در مظان اتها سوءاستفاده از حق قرار قواهاد
داد (.)Donald S. Chisum 2008: 874
 .5گفتنی است دادگاههای امریکا ور ارجاع امر به داوری برای ح اقتالفات ناوی از به چالش کشیده ودن اعتباار حاق
اعطایی در قرارداد لیسانس را بههیچوجه الزا آور نمیدانند و قائ به وجود نوعی حق عمومی در آن هستند که ماانع از
پایرش و نفوذ ور ارجاع امر به داوری در قرارداد قواهد ود.
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در دفاااع از ایاان دیاادگاه گفتااه وااده اس ات آرای صااادره باار ایاان مبنااا ،عااالوه باار تشااویق
لیسانسگیرندگان به چالش اعتبار گواهیهای موهاو  ،پایشبینای کساب مناافع نامشاروع توساط
دارندگان متقلب و نیرنگباز را قنثی قواهد کرد (.)Daryl 2014: 98
اما نمیتوان از نظر دور داوت که در هار معاملاه اوضااع و احاوالی وجاود دارد کاه ساایة آن
میتواند رنگ انحصارطلبی از طریق سوءاستفاده از حق را دگرگون سازد .داوری عرف قاص ایان
قراردادها به دوواری به قاعده درمیآید و نمیتوان چنین قاطع مادعی واد صارف درج وار در
قرارداد لیسانسدهنده را در معرض اتها سوءاستفاده از حق قرار میدهد.
قانون نرخ رقابتی دارو در امریکا ( )Hatch-Waxman 2006: 98از معدود نصوص قانونی اسات
که بر مغایرت سلب «کلی» حاق چاالش اعتباار باا قاوانین ضاد انحصااری تصاریح کارده اسات
(.)Rochelle 2009: 24
در نظا حقوقی کشور ،قاعدة ضرر نیز ممکن است تا آنجا پیش رود که ضرر اجتماعی را نیز
در بر گیرد و دادگاه بتواند معاملهای را که به زیاان عماومی اسات بار هام زناد و اقالقای باودن
قراردادها را تأمین کند .اص  41قانون اساسی 5زمینة اواعة این نظر را فراهم آورد .حتی اجرای آن
فراتر نیز میرود و به نظریة سوءاستفاده از حق و نظم عمومی مایپیونادد (کاتوزیاان  :5871ج ،2
 .)258بنا بر این استد ل چنانچه تحمی ور عد چاالش اعتباار گاواهی باه لیساانسگیرناده را
اضرار به وی و جامعه تلقی کنیم ،حکم به بطالن وار یادواده دیگار باا ماانعی جادی روباهرو
نخواهد بود .چون اضرار منفی وارع است و استناد بدان کارکردی قابا توجاه در تعادی قضاایی
قرارداد در دادگاه قواهد داوت.
با این حال انعطاف و نرمش عرف قاص تجاارت امکاان بررسای عاارهای معقاول را بارای
محکمه به وجود میآورد و در ارزیابی انگیزههای هار واخص در انعقااد چناین قاراردادی جاایی
وایسته باز میکند و به نظر میرسد نمایتاوان صارف درج چناین وارطی را دلیا ساوءاساتفادة
لیسانسدهنده پنداوت.

« .5هیچکس نمیتواند اعمال حق قویش را وسیلة اضرار به ایر یا تجاوز به منافع عمومی قراردهد».
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دکترین استاپل

دکترین استاپ اولین بار در سال  5311میالدی در نظا حقاوقی ایاا ت متحادة امریکاا در دیاوان
عالی و در جریان دعوای کینسامن علیاه پاارکرس تثبیات واد

(1855: 289

 .)Kinsmanاساتظهار

دکترین استاپ بر این مبناست که پایرش مفاد قرارداد توساط لیساانسگیرناده باه مثاباة پاایرش
صریح اعتبار گواهی است ،صرفنظر از اینکه قرارداد متضمن ور صریح عد چالش اعتبار باود
یا نباود؛ استنادی که به باور بسیاری منتقدان اایات سیاستهای ضد انحصاری در آن مغفول مانده
است (.)Miller 2015: 32
آرای بیومار دیگری در دادگاههای امریکا صادر ود که لیسانسگیرندگان در آنها محکو باه
بیحقی ودند؛ از جمله رأی دادگاه در پروندة پائول پوی علیاه اساتارلینگ 5و پرونادة پاا

علیاه

گراملی ( )Gormully 1893که دکترین استاپ مبنای تصمیم دادگااه در رد دعاوای لیساانسگیرناده
قرار گرفت .چون وی قبالا به انعقاد قراردادی متضمن ور عد چالش اقدا کرده بود.
پروندة امریکا علیه هاروی (1905

 )Harveyدر سال  5711آقرین پروندهای بود که در آن دکترین

استاپ آوکارا مبنای تصمیم دیوان عالی قرار گرفت .البته  41سال بعد در پروندة هازل تااین دکتارین
استاپ حیات نیمهجانی به قود گرفت و بدان استناد ود 2که در قسمت تعدی دکترین بدان قاواهیم
پرداقت .در همان سال ،رأی دیگری دربارة پروندة ورکت اسکات پیپر علیه ماارکولوس (

Marcalus

 )1945صادر ود که دادگاه در آن ضمن اجتناب صریح از پایرش دکترین استاپ اظهار کارد اعطاای
لیسانس توسط دارنده برای اقتراعی که مدت حمایت قانونگاار از آن منقضی وده و بیاعتبااری آن
برای دادگاه محرز است مخالف سیاستهای حقوق مالکیت فکری است.
گفتنی است تا میانة دهة چهار قرن  ،21دادگاههای فدرال بر اساس دکترین استاپ دعااوی عاد
اعتبار لیسانسگیرنده را رد میکردند ،بدون آنکه به تحمی هزینههای کالن اجتماعی که از اساتناد باه
این دکترین ناوی میود توجه کنند .ویوع گواهیهاای بایاعتباار ،تاراکم پرونادههاای قراردادهاای
1. Starling

 .2رأی صادرة در پروندة هازل تاین نیز با اقبال قضات روبهرو نشد؛ تا آنجا که قاضی دیوان عالی در پروندة لیر اظهار کارد
رأی صادره در پروندة هازل تاین ،که مبتنی بر دکترین استاپ بوده است ،دیگر نباید مورد اساتناد در دیگار پرونادههاا
قرار گیرد.
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لیسانس متضمن ور یادوده ،نگرانی حقوقدانان از تسهی سوءاستفادة لیسانسدهندگان از حاق باه
وسیلة تحمی ورو نامنصفانه در ورایط قراردادی نابرابر با لیسانسگیرندگان ،و احراز وابستگی این
قراردادها به نظم عمومی باعث ود دادگاههای بادوی اعماال دکتارین اساتاپ را حاداق در دعااوی
ناوی از ور عد چالش مغایر با مصالح عمومی انگارند؛ رویکردی کاه باه تصامیمات پرحاوایه و
بحثبرانگیزی در دیوان عالی امریکا منت ود.
دکترین لیر

به موجب قرارداد میان ادکینز و لیر ،وخص اقیر به پرداقت حق امتیاز کلیة تلسکو هایی که ادکیناز
موفق به اقتراع آنها میود مکلف ود (1969

 .)Learادکینز به تولید تعدادی از انواع تلسکو هاایی

پرداقت که همگی بر مبنای یک نوع تکنولوژی ساقته وده بود .پس از اقدامات اداری ادکیناز بارای
تحصی گواهی اقتراع و گاوت چندین سال و عد پایرش پی در پای اقتراعاات یادواده توساط
ادارة ثبت اقتراع ،لیر پرداقت حق امتیاز را متوقف کرد؛ با این ادعا که اقتراعات ادعاایی ادکیناز بار
مبنای دانش سابق پایهریزی وده و فاقد نوآوری و گا های قالقانة چشمگیر هساتند و اصاو ا عاد
توفیق وی در تحصی گواهی از ادارة ثبت نیز به همین دلی بوده است .ادکینز پس از چند سال موفق
به تحصی گواهی ود و بالفاصله به طرح دعوا علیه لیر اقدا کرد .لیار در دفااع از تارک فعا قاود
مبنی بر پرداقت حق امتیاز از دادگاه تقاضا کرد بیاعتباری اقتراعات و عد توفیق ادکینز در تحصای
گواهی را ملحوظ دارد .دادگاه بدوی ،با اعمال دکترین استاپ و رد دفاعیات لیر ،له ادکینز رأی صاادر
کرد؛ رأی پرحاویهای که در دیوان عالی نقض ود .مرجع اقیر بر این باور باود کاه اگرچاه دکتارین
استاپ یک قاعدة کلی در حقاوق اسات ) 5(Andrew 2014: 2چنانچاه در تقابا باا نظام و مصاالح
عمومی قرار گیرد ،ز است بازقوانی وود .اظهار نظر دیاوان عاالی در پرونادة لیار 25مبتنای بار رد
تصمیم دادگاه بدوی قاستگاه دکترین لیر تلقی میوود.
 .5همانطور که مالحظه میوود قاضی در این پرونده کماکان استاپ را یک «قاعدة کلی» در کامن میداند و ایان در حاالی اسات
که برقی دیگر از قضات از استاپ به عنوان دکترین مستهلکی یاد میکنند که چنان فرسوده وده کاه دیگار قاادر نیسات نقاش
«قاعدهای کلی» در کامن را ایفا کند و تنها میتواند در اوضاع و احوال قاصی حسب ورایط مورد استناد قرار گیرد.
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بر اساس دکترین لیر ،اص بر آن است که لیسانسگیرنده در پاسخ به ادعای نقض یاا نقاض بالفعا
حق اقتراع از طرح دعوای چالش اعتبار گواهی موضوع قرارداد لیسانس منع نشده است .تولاد دکتارین
لیر و عدول قضات از دکترین استاپ منشأ تحو ت وگرفی در پروندههای لیسانس متضمن ور عاد
چالش ود .دیوان عالی ضمن نقض رأی بدوی در پروندة لیر و عادول از دکتارین اساتاپ اظهاار کارد
مالحظات راجع به منافع عمومی مقتضی آن است که لیسانسگیرنده در چالش اعتبار گواهیهای جعلای
آزاد باود و سلب حق طرح دعوا بهرام دکترین استاپ مخا مناافع عماومی اسات و تعادی دکتارین
استاپ توسط دکترین لیر در جهت تقویت منافع عمومی صورت پایرفته است .چون اهمیت نگرانای از
حدوث زمینههای انحصارطلبی نامشروع در حوزة مالکیتهای فکری به نحاو محسوسای بار تخلفاات
قراردادی و نقض توافقات قصوصی پیشی گرفته است .دیوان اعاال کارد وایوع گاواهیهاای جعلای
باعث سرکوب رقابت بالقوه میان اقتراعات ارزومند قواهد واد .گاواهیهاای موهاومی کاه فقاط باا
انگیزههای نکوهیده ایجاد میووند و عمو را ملز به رعایت مالکیتهای انحصاری میکنند ناموجاهاناد
(.)Paul 2008
تعدیل دکترین

دادگاه در پروندة لیر

(1969

 )Learو پروندههای مشابه با تعارض میان دو قاعدة کامن مواجه بود.

اول اینکه به موجب قواعد عمومی قراردادها اگر لیساانسگیرناده از طارح دعاوای چاالش اعتباار
ممنوع وده باود ،اما ،پس از انعقاد قرارداد کسب میزان سودی که از آن قرارداد متوقع باوده بارای
وی حاص نشده باود ،نمیتواند مدعی بایاعتبااری موضاوع قارارداد واود .دو اینکاه سیاسات
عمومی فدرال بر این اص استوار است که همة فرآوردهها و فرایندهای مفید به حال جامعه مناافع
مشترک محسوب ووند ،مگر آنکه قبالا به ثبت رسیده و واجد گواهی معتبر باوند.
تالشهای قضاات و اندیشامندان حقاوقی بارای آواتی دادن ایان دو قاعاده و ایجااد ناوعی
همزیستی مسالمتآمیز میان این دو به صادور آرای متشاتت و فزونای اضاطراب در اندیشاههاای
حقوقی منجر ود.
سرانجا دادگاه در رأی هازل ( ،)Hazeltine 1960بهرام تمای تلویحی قویش بر عاد اساتناد
به دکترین استاپ در قصوص مشروعیت این ور  ،احتیا کرد که از دکترین استاپ کامالا عدول
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نکند و اوعار داوت دادگاه قصد استناد به دکترین استاپ در قصوص عد اساتماع ایان وار را
ندارد؛ لکن ،در مورد پرداقت حق امتیاز قرارداد ،آن را مطمح نظر قواهد داوت.
رأی یادوده از آرای بسیار معروفی است که اگرچه پس از وک گیری دکترین لیر صدور یافته،
وفاداری قضات به دکترین استاپ در آن مشهود است.
دکترین لیر نیز از عدول نسبی به دور نماند و بدین ترتیب قضات در تالش بودناد بارای هماة
معیارهای تشخیص مشروعیت ور یادوده جایگاهی درقور بیابند.
بعد از رأی ادکینز ،دادگاههای فدرال ،ضمن بازنگری دکترین لیر ،به ارائة تفسایر مضایقی از آن
پرداقتند؛ روندی که نتیجهای جز تحدید حق لیسانسگیرنده در طرح دعوا نداوت .دادگااه فادرال
اعال کرد ،بهرام دکترین لیر ،همة لیسانسگیرندگان نیز در هر وارایطی حاق اعتاراض باه اعتباار
گواهی را ندارند و استناد به دکترین لیر برای لیسانسگیرنده منو به آن است که وی از پرداقات
حق امتیاز و مداومت بر استفاده از موضوع قارارداد اجتنااب ورزد 5.بادین ترتیاب فساخ قارارداد
لیسانس پیشنیاز طرح دعوای چالش اعتبار معرفی ود (.)Paul 2008
نظر به استلزا راجع به فسخ قرارداد ،جهت استماع چالش اعتبار ،مرور پروندهای مفیاد اسات.
در دعوای ژن پراب ،لیسانسگیرنده با دو انتخاب مواجه بود؛ قرارداد را بپاایرد و دعاوای قاود را
استرداد کند یا قرارداد را فسخ کند و سپس به طرح دعوا مبادرت ورزد (.)Vysis 2004
در دادقواست کوه علیه وِ

(1997

2

 )ngesellschaftنیز دادگااه رسایدگی قاود را باه فساخ

قرارداد توسط لیسانسگیرنده منو کرد.
 .5در این صورت دادگاه مکلف به ارسال یادداوتی برای لیسانسدهنده قواهد بود؛ مشعر بر اینکه دلی قطع پرداقاتهاای
لیسانسگیرنده مورد تردید واقع ودن اعتبار گواهی است.
 .2استلزا فسخ قرارداد به عنوان پیشور دادقواست بیاعتباری گواهی محاله بدان معناست که لیسانس گیرنده باید پاس
از فسخ قارارداد قطرهاای ناوای از مسائولیت نقاض حاق اقتاراع را متحما واود .ایان موضاوع باعاث انصاراف
لیسانسگیرندگان از طرع دعوا قواهد بود؛ نتیجه ای که تغایرش با سیاست های تبیینوده در دکترین لیر بهوضوح قابا
تشخیص است ( .)Bard 1983اگرچه گفته وده لیسانسگیرنده میتواند جهت رهایی از ریسک قرارگیری در معارض
مسئولیتهای ناوی از نقض حق دارنده ،مادا که دادرسی راجع به چالش اعتبار به اتما نرسیده اسات ،تولیاد قاود را
متوقف کند ( ،)Miller 2015: 32به نظر میرسد این مکانیسم هم با مالحظات تجاری اقتصادی چندان همسو نیسات؛
طوری که به باور برقی وجود چنین استلزامی اهداف دکترین لیر را قنثی قواهد کرد (.)Dreyfuu 2009: 24
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صرفنظر از اینکه هزینههای سرسا آور دادرسی در این پروندهها تاا حادود زیاادی مایتواناد
تعیینکنندة این باود که آیا یک لیسانسگیرندة مآلاندیش با پرداقت حق امتیااز باه بهارهبارداری
قود ادامه میدهد یا قرارداد را فسخ میکند و تصمیم به اقامة دعوا میگیرد ،پایرش استلزا فساخ
قرارداد جهت طرح چالش میتواند سبب تضییع حقوق لیسانسگیرنده وود (.)Sarnoff 2008: 25
سالها بعد ،قاضی در پروندة ژننتک

(2007

 )Genenetechقائا باه عاد اناطاة یادواده واد.

سرانجا در پروندة ژن پراب ،که مهمترین رأی در زمینة عدول از دکترین لیر است ،دادگااه اظهاار
کرد از آنجا که لیسانسگیرنده حق اقامة دعوا علیه لیساانسدهناده را از قاود سالب کارده طارح
چالش اعتبار توسط وی محکو به بیحقی است

(2004

 .)MedImmuneچاون نیاروی الازا آوری

اسقا ارادی حق لیسانسگیرنده با قواعد عمومی قراردادها هماهنگی کام نشان میدهد.
درحالیکه برقی منتقدان تصمیم دادگاه در پروندة ژن پراب را عقبنشینی نامطلوبی از اایاات
متبلور در دکترین لیر قلمداد کردند ،االب حقوقدانان و باهویاژه وکاالی دادگساتری امریکاا رأی
یادوده را ،که بر مبنای احترا باه آزادی قاراردادی صادور یافتاه باود ،جاایگزین مطلاوبی بارای
دادرسیهای اامض و پرهزینه انگاوتند .چون تفسیر نیت طرفین از انعقاد قرارداد ،فارغ از دکتارین
لیر و با اتکا بر مفاد قرارداد ،به واقعیت نزدیکتر و صدور رأی باا پیچیادگیهاای کمتاری مواجاه
قواهد بود (.)Belt 2007: 11
ضمانت اجراهای نقض شرط عدم چالش اعتبار
همانطور که گفته ود برقی محققان ،ضمن عد پایرش نفوذ ور عد چالش ،قائ باه قادرت
الزا آوری ضمانت اجراهای نقض ور یادوده هستند .متعاقب مادة  44قانون اصالح سیاستهای
کلی اص  ،44مبنی بر ممنوعیت قراردادی متضمن ورو تحمیلی مخ رقابت به طارف قارارداد،
مادة  15تخلف از مقررة یادوده را با ضمانت اجراهای :الف) توقف فعالیت یا عد اعماال حقاوق
انحصاری از جمله تحدید دورة اعمال حقوق انحصاری ،منع طرف قرارداد ،ب) توافق یا مصاالحه
مرتبط با حقوق انحصاری از انجا دادن ک یا بخشی از ورایط و تعهدات منادرج در آن و ابطاال
قراردادها ،توافق ها یا تفاهم مرتبط با حقاوق انحصااری در صاورت ماؤثر نباودن تادابیر موضاوع
بندهای «الف» و «ب» این ماده روبهرو ساقته است.
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لزو رعایت ترتیبات فوق مبین مبط نبودن ور عد چالش در قارارداد لیساانس اسات .باه
دیگر سخن ،قانونگاار بطالن قرارداد را منو به احراز دو ور دانسته اسات .اول آنکاه قارارداد
متضمن چنین ورطی باود و دو آنکه وورای رقابت با مطمح نظر قرار دادن ساایر مفااد قارارداد
ور را مخ رقابت قلمداد کند.

5

اقتیار صدور حکم در قصوص جبران قسارت نیز ،اگرچه در دست دادگاه است ،مرجع اقیر تنهاا
در صورتی مجاز به صدور حکم علیه قوانده است که قواهان تأییدیة وورای رقابات مبنای بار اعماال
رویههای ضد رقابتی از سوی قوانده را ضمیمة دادقواست کرده باود (افاری فارسانی .)212 :5873
مقررة  992اتحادیة اروپا

(2004

 )ECدرج ور عد چالش را موجد حق فسخ بارای گیرنادة

لیسانسگیرنده دانسته و بر هماهنگی و همسویی این حق با اصول و موازین رقابات تصاریح دارد.
همچنین ،اگرچه طبق مادة  2کمیسیون ومارة  851اتحادیة اروپا 2مقاررات ماادة  8)5(515معاهادة
عملکرد اتحادیة اروپا برای طبقهبندی قراردادهای انتقاال تکنولاوژی در ماورد قراردادهاای انتقاال
فناوری اجرایی نمیوود 4،مادة ( )5(1ب) کمیسیون تصریح مایکناد معافیات یادواده در ماادة 2
ور عد چالش اعتبار در قرارداد لیسانس را وام نمیوود؛ طوری که ور یادوده کماکاان باا
ممنوعیت مقرر در مادة  )5(515روبهرو است.
 .5ذکر آنچه در اتقان رویکرد قانونگاار قالی از لطف نیست آنکه این رویکرد متأثر از باور پژوهشگرانی است کاه تضااد میاان
حقوق رقابت و انحصار مشروع در حقوق مالکیت فکری را تضادی ظاهری میدانند ،نه ذاتی .چون هادف قاوانین رقاابتی
کنترل انحصار است نه حاف کام آن؛ به گونهای که دارندگان اموال فکری نهتنها از آن سوءاستفاده نکنناد کاه آن را بارای
پیشرفت و توسعة جامعه به کار بندند (حبیبا و میرومسی  .)41 :5833برای دیدن نظر محققاانی کاه قائا باه تضااد ذاتای
حقوق رقابت و انحصار در حقوق مالکیت فکری هستند ← الیاسی ،حسین (« .)5833تأثیر حقوق رقابات بار قراردادهاای
انتقال تکنولوژی» ،جهت اقا مدرک کاروناسیارود حقوق تجارت بینالمل  ،دانشگاه وهید بهشتی ،تهران.
2. COMMISSION REGULATION (EU) No 316/2014 of 21 March 2014, on the application of
Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of
technology transfer agreements.

 .8مادة  )5( 515معاهدة عملکرد اتحادیة اروپا کشورهای عضو اتحادیة اروپا را از انعقاد قراردادهای موجد آثار ضد رقاابتی
منع کرده است .به نظر می رسد ور عد چالش به طور بالقوه این توان را دارد کاه در حقاوق اروپاایی ضاد رقاابتی
قلمداد وود.
4. consolidated version of the treaty on the functioning of the European Union, Official EN Journal of
the European Union C 326/49, 26.10.2012.
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بهرام عد مشروعیت ور عد چالش در قرارداد لیسانس ،مستنبط از جمع ماواد یادواده در
معاهدة عملکرد اروپا و کمیسیون راجع به اعمال مادة  515معاهده ،برقی محققان اروپاایی امکاان
درج ور را بهکلی منتفی ندانسته و بر این باورند که چنانچه طرفین ور یادوده را با مهاارت و
تبحر کافی در قرارداد بگنجانند ،عالوه بر تأمین مزایای مورد نظر قاویش ،مایتوانناد امکاان ضاد
رقابتی قلمداد ودن قرارداد را به حداق برسانند (.)Kate E. Kim 2011
در پاسخ به این سؤال که ور یادوده باید به صورت حق فسخ یا با ماهیت ور فاسخ در قارارداد
انعکاس یابد ،تحلی نسبتاا مفصلی صورت پایرفته است .اگر ور یادوده به صورت حق فساخ باواد،
لیسانس گیرنده این فرصت را قواهد داوت که با تاداو قارارداد و عاد اساتفاده از حاق فساخ قاود
لیسانسگیرنده را تحت فشار قرار دهد و اقدا وی مبتنی بر چالش اعتبار را به یاک «تخلاف قاراردادی»
متصف کند و از مزایای آن برقوردار وود ( 5.)Dreyfuss 2009: 24; Lear 1969: 127اما اگر ایان وار
به صورت ور فاسخ در قرارداد جلوهگر وود ،با اساتظهار بار انحاالل قهاری قارارداد ،طارح دعاوای
لیسانسدهنده علیه لیسانسگیرندهای که از ورو قراردادی تخطی کرده اسات فاقاد وصاف قاراردادی
است و در این حالت لیسانسگیرنده به مثابة وخص ثالثی قواهد بود که اعتبار گاواهی دارناده را ماورد
چالش قرار داده و لیسانسدهنده درصدد طرح دعوای متقاب علیه اوست.
برقی محققان در قصوص اجرای ور فاسخ در عقاد لیساانس ،مشارو باه طارح دعاوای
بیاعتباری گواهی ،اظهار میکنند چنین ورطی از لحاظ نفوذ یا عد نفوذ در یک منطقة قاکساتری
و بینابینی قرار میگیرد که احراز سوءاستفاده از حق لیسانسدهنده در آن واید چنادان هام بعیاد و
دور از ذهن نباود (.)Karshtedt 2011: 51
نتیجه
بهرام تأثیر وگرفی که تصمیم قاضی بار تعیاین مشاروعیت درج وار عاد چاالش اعتباار بار
سرنووت دادرسی و وضعیت طرفین قرارداد میگاارد ،در رویة قضایی و پژوهشهای انجاا واده

 .5یکی از مزایای مهم قراردادی بودن تخلف و منشأ دعوا در امریکا آن است که این قسم دعاوی در دادگاههای ایالتی قابا
طرحاند و لزومی به اقامة آنها در دادگاه فدرال وجود ندارد.
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از ارائة معیاری دقیق و قاطع جهت تبیین قدرت الزا آوری این ور نوعی اجتنابورزی تلاویحی
مشهود است .اما آنچه تقریباا در همة آرای دادگاههای امریکا و نظریات حقوقداناان قابا اصاطیاد
است آن است که مخ بودن گواهیهاای بایاعتباار باه نظام و مصاالح عماومی در احاراز عاد
مشروعیت آن عمیقاا مورد توجه معتنابه قضات و اندیشمندان واقع وده است .اما آنچاه پژوهشاگر
را به دریافتی دقیق از معیارهای مشروعیت این ور رهنمون میکند مطالعة موردی هر پرونده باه
طور قاص است؛ رویکردی که با اقبال قانونگاار در قانون اصالح سیاساتهاای کلای اصا 44
قانون اساسی نیز مواجه ود .در این قانون ،بدون آنکه صرف درج وار در قارارداد مبطا تلقای
وود ،احراز مخ رقابت بودن بر عهدة وورای رقابت نهاده وده و ضمانت اجارای تحمیا وار
مخ رقابت به طرف قرارداد توقف فعالیات ،مناع طارف قارارداد از تعهادات ناوای از وار  ،و
سرانجا ابطال قرارداد در نظر گرفته وده است.
تحلی اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد و مداقه در نحوة گنجاندن ورو قاراردادی مایتواناد
قاضی را در احراز مقاصاد انحصاارطلبانه و ساوءاساتفاده از حاق رهنماون باواد .مجردگرایای و
کلیبافی راه به جایی نمیبرد و باید مبانی هر حکم را جداگانه تحلی کرد.
قواعد عمومی قراردادها در کامن  ،دکترین استاپ  ،دکترین لیر ،وجود انگیازة ساوءاساتفاده از
حق توسط لیسانسدهنده همگی مواردی هستند که قضات امریکا سعی دربهکاارگیری تنگاتناگ و
توأمان آنها با یکدیگر در جهت تفسیر ورو قراردادی دارند .تعدی و توزین معیارهای یاواده،
عالوه بر ممانعت از گسترش آسیبهای جبرانناپایرِ ناوی از ویاع گواهیهای بیاعتبار در جامعه،
نویدبخش صدور آرای منصفانه و نیز مطابق با اصول و قواعد مسلم حقوقی قواهد بود.
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منابع
باقری ،محمود؛ مرتضی اصغرنیا ( « .)5872انحصاار و رقابات؛ تاأملی بار لازو نهادهاای تنظایمکننادة
مقررات» ،اندیشههای حقوق قصوصی ،س  ،5ش  ،5صص  81ا .11
حبیبا ،سعید؛ محمدهادی میرومسی (« .)5833جایگاه حقاوق رقابات در قراردادهاای انتقاال و اجاارة
بهرهبرداری از حقوق مالکیت صنعتی» ،حقوق قصوصی ،س  ،1ش  ،54صص  21ا .17
قشنودی ،رضا (« .)5878تعام میان حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری یا تعارض با قواعد عمومی
قراردادها» ،پژوهشهای حقوق تطبیقی ،د  ،53ش .8

رهبری ،ابراهیم (« .)5875تحلی رقابتی تحدیدات ممنوع در قراردادهای لیساانس فنااوری» ،پاژوهش
حقوق قصوصی ،س  ،5ش  ،5صص  11ا .514
رهبری ،ابراهیم ( .)5872حقوق انتقال فناوری ،تهران ،سمت.
افاری فارسانی ،بهنا ( .)5873حقوق رقابت و ضمانت اجراهای مدنی آن ،تهران ،میزان.
قانون اصالح موادی از قانون برنامة چهار توسعة اقتصادی ،اجتماعی ،و فرهنگای جمهاوری اساالمی
ایران و اجرای سیاستهای کلی اص  44قانون اساسی» ،مصوب .5837/52/55
قانون «ثبت اقتراعات ،طرحهای صنعتی ،و عالئم تجااری» ،مصاوب .5831کاتوزیاان ،ناصار (.)5879
قواعد عمومی قراردادها ،تهران ،گن دانش ،ج .1
نقیزاده ،محمد؛ رضا امینی؛ سارا نوری (« .)5871رویکردی زمینهمحور به چالشهای انتقال فناوری در
قراردادهای بینالمللی تجاری در ایران» ،مدیریت نوآوری ،س  ،1ش  ،5صص  5ا .57
نوروزی ومس ،مشیتاهلل (« .)5837تبانی واحدهای اقتصادی از دیدگاه حقوق رقابت اتحادیة اروپاایی
و ایران» ،پژوهشهای بازرگانی ،ش  ،11صص  39ا .559
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