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Abstract
Development, use and transfer of environmentally sound technologies, especially from developed to developing countries, is recognized as an essential step to meet and respond to environmental challenges, protect the environment and prevent its degradation. Since these
technologies are protected by intellectual property system, Countries
with these technologies often reluctant to transfer these technologies
to developing and less developed countries easily. Thus, intellectual
property rights can make it difficult to transfer environmentally sound
technologies to countries in need by granting an exclusive right to the
right holder. The purpose of this research is to provide solutions to remove transfer barriers and adapting this system to the needs of developing countries and facilitate the transfer of technology to these countries.
The result of this research shows that use the flexibility and capacity of
intellectual property rights such as compulsory licensing, Exceptions
to Patent Rights, Parallel Importation, Exceptions to the possibility of
receiving a patent and pay more attention to the situation of developing countries adapts the intellectual property rights system to the needs
of developing countries and facilitates the transfer of environmentally
sound technologies to these countries.
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توسعه ،استفاده و انتقال فناوریهای دوستدار محیط زیست ،خصوصاً از کشورهای
توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه ،اقدامی ضروری برای مقابله و پاسخ به چالشهای
زیســت محیطی ،حفاظت از محیطزیســت و جلوگیری از تخریب آن شناخته می شود.
از آنجائیکــه این فناوریها به موجب نظام مالکیت فکري حمایت میشــوند ،کشــورهای
دارنده این فناوریها اغلب حاضر نیســتند به آســانی این فناوریها را به کشــورهاي در
حال توســعه و کمتر توســعه یافته انتقال دهند .بنابراین حقوق مالکیت فکری از طریق
اعطای حق انحصاری به دارنده حق میتواند انتقال فناوريهاي دوســتدار محیط زیســت
به کشــورهاي نیازمند را دشوار سازد .هدف از این پژوهش ارایه راهکارهایی در جهت رفع
موانع انتقال و انطباق این حقوق با نیازهای کشــورهای در حال توســعه و تسهیل انتقال
فناوری به این کشورها است .نتیجه این پژوهش که با روش توصیفی -تحلیلی انجام شده
نشان میدهد که استفاده از انعطافها و ظرفیتهای حقوق مالکیت فکری همچون مجوز
اجباري بهرهبرداري ،اســتثنائات حق اختراعات ،واردات موازي ،استثنائات امکان دریافت
ورقه اختراع و توجه بیشــتر به سیاستهاي متناسب با وضعیت کشورهاي در حال توسعه
باعث تطبیق نظام حقوق مالکیت فکري با نیازهای کشــورهای در حال توسعه میشود و
موانع انتقال فناوریهای دوستدار محیط زیست به این کشورها را رفع مینماید.
واژگان کلیدی :انتقال فناوری ،فناوری دوســتدار محیط زیســت ،حقوق مالکیت
فکری ،ساز و کارهای حقوق مالکیت فکری ،کشورهای در حال توسعه.
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درآمد

(. )Breitwieser and Foster, 2012: 1
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در ســالهای اخیر مخاطرات زیست محیطی به طور چشــمگیری افزایش یافته
است ،به طوریکه امروزه مشکالت زیست محیطی جزء نگرانیها و دغدغههای جدی جامعه
بینالمللی محســوب میشود .مشکالتی مانند گرمایش جهانی ،تغییرات اقلیمی ،فرسایش
الیه ازن ،آلودگی و تغییرات در تنوع زیســتی .حل ایــن چالشها نیازمند اتخاذ اقداماتی
ضروري در ســطح ملی و بینالمللی است .توسعه ،انتقال و اســتفاده از فناوری دوستدار
محیط زیســت یکی از کارآمدترین راهکارهایی اســت که باعث مقابلــه با این مخاطرات
میشود و به بهبود عملکرد محیط زیست کمک و از تخریب آن جلوگیری مینماید.
در حال حاضر اغلب فناوريهاي دوســتدار محیطزیست در کشورهاي توسعه
یافته اســتقرار یافته و کشــورهاي در حال توسعه ســهم ناچیزي در دسترسی به این
فناوريها دارند .این امر موجب شده که کشورهاي درحال توسعه مجبور شوند برای به
دست آوردن فناوری به سراغ کشورهاي توسعه یافته بروند و با استفاده از راههای ممکن
و موجود درصدد دستیابی به این فناوریها باشند .اما دارندگان فناوری براي جلوگیري
از سوءاســتفاده و کپی برداري ،آن را در قالب اختراع به ثبت میرســانند و یا در قالب
اسرار تجاري از افشــا دانش فنی و نحوه ساخت این فناوريها جلوگیري مینمایند .به
عبــارت دیگر ،فناوريها را به موجب نظام مالکیت فکري مورد حمایت قرار میدهند تا
از افشا اطالعات و سوءاستفاده از فناوريها جلوگیري به عمل آورند.
نظام مالکیت فکری در پی آن اســت که با انحصاری کردن اســتفاده و محدود
کردن دســتیابی به فناوری و افزایش هزینههای مربوط به انتقال آن از حقوق دارندگان
فناوری حمایت نماید(محتشــمی و مشــهدی)63 :1393 ،؛ چراکه اگر با ایجاد نوآوری
و خلق اختراع دیگران مجاز باشــند آزادانه از آن بهره برداري و اســتفاده نمایند ،این
اســتفاده آزادانه و رایگان میتواند موجــب تقلید و کپی برداری از نــوآوري گردد .از
آنجائیکه محصوالت کپی شده هزینههاي ناشی از تحقیق و توسعه را متحمل نمیشود،
قیمت آنها بســیار ارزان تر از قیمتی اســت که مخترع بر محصول خود میگذارد .این
موضوع موجب کاهش مراجعه مورد انتظار مخترع میگردد .در نتیجه شــرایطی ایجاد
میشــود که مخترع نمیتواند از مزایای اختراع خود بهره مند شــود و از آن سود ببرد
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نظام مالکیت فکری با استفاده از مکانیزمهای مختلف خود ،از جمله سیستم
ثبــت اختراع ،قصد تصحیح چنین شــرایطی را دارد .حقوق انحصاري در نظر گرفته
شــده براي مخترع در جهت جلوگیري از ســوء اســتفاده دیگران از اختراع است .با
اعطــاي حقوق انحصاري ،موضوع حقوق مالکیــت فکري بوجود میآید .در واقع یک
حق مالکیت بر دانش در اختراعات ثبت شــده ایجاد میگردد و موجب تبدیل شدن
دانش به یک مال قابل معامله و تجارت با مالکیت تعریف شده میشود(Breitwieser
.)and Foster, 2012: 1

هــر چند در اهمیت حقوق مالکیت فکري و لزوم حمایت از حقوق مخترعین
تردیدي نیســت ،اما امروزه در مســیر حمایت از این حقــوق بحثهاي طوالنی بین
کشــورهاي توســعه یافته و در حال توســعه صورت پذیرفته اســت .چراکه شمار
فناوريهاي به ثبت رسیده در کشورهاي توسعه یافته رو به افزایش است و داراییهای
فکری از بزرگترین ســرمایههای این کشورها محسوب میشود ،به همین دلیل آنها
به آســانی حاضر به انتقال این فناوريها به کشــورهاي در حال توسعه نیستند .این
کشورها اغلب شرایطی را درخواست میکنند که فراهم کردن آن در توان کشورهای
در حال توسعه نیست .این موضوع باعث نگرانی کشورهاي در حال توسعه شده است
که انتقال فناوریهای دوستدار محیط زیست با مشکل مواجه شود و حقوق مالکیت
فکری مانعی در انتقال این فناوریها باشد .به همین دلیل این کشورها ضمن پذیرش
حقوق مالکیت فکري در اســناد بینالمللی در پی یافتــن راهکارهایی برای انطباق
این حقوق با نیازهای خود و تســهیل انتقال فناوریهای دوســتدار محیط زیست به
کشورهای خود هستند.
این مقاله درصدد اســت بررســی نماید که چه ســازوکارهایی در نظام حقوق
بینالملل مالکیــت فکری وجود دارد که میتوان در جهت تســهیل انتقال فناوری به
کشورهای در حال توسعه مورد استفاده قرار داد .تاکنون مقاله ای فارسی به طور جامع
به این موضوع نپرداخته اســت .از این رو ،در این مقاله به دنبال آن هســتیم که ضمن
بیان دیدگاهها و نظرات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در خصوص حمایت از
حقوق مالکیت فکری ،راهکارهایی که در رفع موانع انتقال فناوریهای دوستدار محیط
زیست موثر هستند را به تفصیل بیان کنیم.
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 .1مواضع کشورها

 .1-1دیدگاه مخالفت با حقوق مالکیت فکری

گروهی از کشــورها بر این باورند که حمایت گســترده از حقوق مالکیت فکری
چــون حقوق انحصاری برای دارندگان حق ایجاد میکند میتواند باعث محدود شــدن
انتقال فناوریهای دوستدار محیط زیست شود؛ چراکه دارنده حق میتواند مانع استفاده
دیگران از موضوعات حقوق مالکیت فکری شود(.)Falvey and others, 2006: 23
هرچنــد حمایت از داراییهای فکری میتوانــد باعث ایجاد انگیزه در نوآوری و
تولید ابداعات شود ،اما در انتقال فناوری تأثیر چندانی نمیگذارد و حتی سطح تجاری
ســازی ابداعات را کاهش میدهد( )Wei, 2009: 22.و انتقال فناوریهایی که مشمول
این حمایت قرار میگیرند به دلیل هزینههای باالی انتقال برای اکثر کشورهای در حال
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اختالف نظر شدیدي میان کشــورها در رابطه با نقش حقوق مالکیت فکري در
انتقال فناوریهای دوستدار محیط زیست وجود دارد .گروهی که غالباً کشورهاي درحال
توسعه میباشــند نظام حقوق مالکیت فکري را مانعی براي انتقال فناوريهای دوستدار
محیط زیست میدانند .این کشورها قائل به این هستند که با توجه به مشکالت روزافزون
زیســت محیطی و اثرات زیانبار آن بر ســامت و حیات بشر باید نظام مالکیت فکري را
در رابطه با اختراعات مربوط به محیط زیســت تا حدی مورد حمایت قرار داد که انتقال
و دسترسی را تســهیل نماید .این کشورها اظهار میدارند بهتر است این فناوریها را از
حمایت حقوق مالکیت فکری خارج نمود تا بدین نحو دسترسی به این فناوريها تسهیل
شود و بتوان راه را براي کم کردن مشکالت زیست محیطی باز کرد(.)Khor, 2011: 32
در حالیکه کشــورهاي صاحب فنــاوري با این دیدگاه مخالفــت میکنند .این
کشــورها چنین اســتدالل میکنند که عدم حمایت از حقوق مالکیــت فکري انگیزه
نوآوران را از بین میبرد و عطش آنها را براي اختراع و تولید فناوریهاي جدید کاهش
میدهد .این کشورها که غالباً کشورهاي توسعه یافته میباشند نسبت به حقوق مالکیت
فکري نگاه مثبتی دارند و آن را کمک کننده و تســهیل کننده انتقال فناوري میدانند.
در ادامــه به بیان دیدگاههای هر دو گروه از کشــورها در خصــوص حمایت از حقوق
مالکیت فکری خواهیم پرداخت.
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توســعه امکان پذیر نمیباشد ،در نتیجه سطح انتقال کاهش مییابد .بنابراین طبق نظر
این گروه حمایت گســترده و حداکثری از حقوق مالکیــت فکری ،معادل انتقال کمتر
فناوریهای دوستدار محیط زیست است.
کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته چون بولیوی ،لسوتو ،نیکاراگوئه
و بنگالدش در مذاکرات تیانجین 1و کانکون 2،که در خصوص تغییرات آب و هوا برگزار
شــده بود ،اظهار داشتند که فناوری دوستدار محیط زیست باید در حوزه عمومی باشد
و نباید تحت حمایت نظام مالکیت فکری قرار گیرد .این کشــورها معتقد بودند مالکیت
فکری مانع دسترســی آنها به فناوريهاي دوستدار محیط زیست می شود و این مانع
میبایست برداشته شود.3
با توجه به اســتداللهاي گفته شده ،کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه
یافته به عنوان کشــورهاي مخالف نظام حمایت گســترده از حقوق مالکیت فکري در
زمینه فناوريهاي دوســتدار محیط زیست بر این باورند حقوق مالکیت فکري میتواند
مانع دســتیابی به این فناوريها شود .از آنجایی که این فناوريها هم براي حفاظت از
محیط زیســت و هم براي حفظ ســامت انســان الزم و ضروري است ،به همین دلیل
کشــورها باید به فکر راهــکار و چاره اي براي انطباق نظام مالکیــت فکری با نیازهای
کشورهای در حال توسعه و تسهیل دسترسی و انتقال این فناوريها باشند.

 .2-1دیدگاه حمایت از حقوق مالکیت فکری

گروه دیگری از کشورها بر این عقیده هستند که عدم حمایت از حقوق مالکیت
فکری و یا حمایت غیر موثر از آن خود از موانع عمده انتقال فناوری محسوب میشود.
زیرا اگرچه عدم حمایت از مالکیتهای فکری و تقلید از ابداعات دیگران ممکن اســت
در کوتاه مدت مثمر ثمر باشــد و باعث دستیابی سطحی و محدود به فناوری شود ،اما
معموالً گذر از الیحههای سطحی و دسترسی به عمق فناوری از چنین طریقی حاصل
1. Tianjin
2. Cancun
3. Draft Decisions for Cop 16, 9 December, 2010. Available at:
http://unfccc.int/files/meetings/ad-hoc-Working-groups/Lca/application/pdf/ bolivia.
pdf.
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 .3-1بررسی دو دیدگاه

نظرات و استداللهای فوق نشان میدهد که برای همه کشورها نمیتوان نسخه
واحدی پیچید و هر کشور بسته به شرایط خاص خودش احتیاج به نسخه خاصی دارد.

1. Bonn
2. Third World Network, “UNFCCC Technology Committee debates IPR issue”, Published in SUNS # 9 July 2013. Available at: http://www.twn.my/title2/climate/info.
service/2013/climate130705.htm.
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نمیشــود ( .)Schiappacasse, 2004: 168به عالوه ،چنیــن رویه ای در بلند مدت
انگیزههــای نوآوری را تضعیف و تالش برای دســتیابی بــه فناوریهای نوین و ابداعی
را کند و یا متوقف مینماید .نازل بودن ســطوح حمایتــی ،صاحبان فناوری را وادار به
واکنــش میکند که بروز خارجی آن در کاهش میزان انتقال فناوری متبلور میشــود
(رهبری.)96 :1396 ،
از نظر کشــورهاي توســعه یافته و صنعتــی مالکیت فکري مانع دسترســی به
فناوریهاي دوســتدار محیط زیست نیست و از استفاده عموم از مزایاي این سرمایه غیر
مالی جلوگیری نمیکند .مالکیت فکري در جهت تشــویق نــوآوران و مبتکران به خلق
فناوریهاي نوین زیســت محیطــی گام بر میدارد و در صورت حمایــت موثر و کارا از
آن ،وســیلهاي مفید و موثر براي اشاعه و انتقال فناوری و اطالعات فناورانه نیز میباشد.
کشورهاي توسعه یافتهاي چون آمریکا ،فنالند ،لهستان و ایرلند در مذاکراتی که در سال
 2013در بن 1آلمان در رابطه با تغییرات آب و هوایی صورت پذیرفت اظهار داشــتند که
تاکنون دلیلی مبنی بر این که مالکیت فکري مانعی بر سر راه انتقال فناوريهاي دوستدار
محیط زیســت است وجود نداشته است .همچنین کشور آمریکا معتقد بود که کشورهاي
در حال توســعه تصور و اطالعات غلطی در این رابطه دارند و مالکیت فکري آن گونه که
جوسازي شده است مانع دسترسی به فناوري دوستدار محیط زیست نمی باشد .2بنابراین
با توجه به اســتداللهای این گروه ،نظام مالکیت فکری نه تنها مانعی در مســیر انتقال
فناوریهای دوســتدار محیط زیست به شــمار نمیآید ،بلکه وجود نظام حمایتی موثر و
قوی عاملی مهم در انتقال فناوری محسوب میشود.
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در کشــورهای توســعه یافته و پیشرو فناوری که از بســترهای فنی مناسب برخوردارند،
شاخصهای باالی حمایت از مالکیتهای فکری میتواند در دستیابی به فناوری تأثیر گذار
باشــد؛ زیرا جذب و توسعه فناوری در چنین وضعیتی با سرعت و کارایی بیشتری صورت
میگیرد و نظام مالکیت فکری نیز به عنوان نهاد پشــتیبان عمل میکند .اما این موضوع
در رابطه با کشــورهای در حال توسعه ای که فاقد ساختار تکنولوژیک قوی هستند صدق
نمیکند؛ چراکه حمایت حداکثری از حقوق مالکیت فکری باعث ایجاد انحصار برای دارنده
حق میشــود .این انحصار براى کشورهای در حال توسعه كه وابسته به فناورى كشورهاى
پيشرو هســتند ،نتيجه مطلوبى ندارد و نه تنها انتقال فناوری را با مشکل مواجه میکند،
بلکه موجب افزایش وابســتگی این کشــورها به فناوري و صنعت کشورهاي توسعه یافته
میشود(گرشاســبی نيا و بدری ویچ .)55 :1391 ،به همین خاطر در خصوص کشورهای
در حال توسعه باید با مالحظه بیشتری عمل کرد و منافع آنها را در نظر گرفت.
بــه عقیده برخی تحلیل گــران بهترین گزینه در برقــراری تعامل مطلوب میان
نظامهای مالکیت فکری و انتقال فناوری اتخاذ سیاست حمایتی میانه است ،به نحوی که
منافع طرفین انتقال فناوری را برآورده سازد؛ زیرا حمایت شدید از داراییهای فکری ،تنها
به منافع کشورهای صاحب فناوری ختم میشود و به قدرت انحصاری آنها دامن میزند.
از سوی دیگر ،حمایت ضعیف نیز اثر نامطلوبی بر جریان انتقال فناوری دارد و تقلید ناروا
و تقلب را ترویج و فرصتهای همکاری را مخدوش میکند(رهبری.)104 :1396 ،
بنابراین ،کشــورهای در حال توســعه ضمن پذیرش نقــش مهم حقوق مالکیت
فکری در دســتیابی به پیشرفت تکنولوژیک ،خواستار برقراری موازنه نسبی میان اعطای
حقوق انحصــاری به دارندگان فناوری و تضمین انتقال آن به خود شــدند .راهکاری که
میتواند به کشــورهای در حال توسعه برای نیل به هدفشان کمک نماید و باعث انطباق
نظام مالکیت فکری با نیازهای این کشورها شود ،استفاده از کلیه ظرفیتها و انعطافهاي
حقوق مالکیت فکري براي تســهیل انتقال فناوريهاي دوســتدار محیط زیست به این
کشــورها اســت؛ زیرا هرچند نظام مالکیت فکري مشوقی براي مبتکران و نوآوران جهت
تولید فناوريهاي جدید دوســتدار محیط زیست اســت ،اما نباید ابزاري باشد که توسط
دارندگان حق مالکیت فکري جهت سوء استفاده از حق و موقعیت برتر مورد استفاده قرار
گیرد .در غیر این صورت ،مالکیت فکري به مانعی در انتقال فناوريهاي دوستدار محیط
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زیســت تبدیل میشــود .در ادامه به انعطافها و راهکارهای حقوق مالکیت فکری در
تسهیل انتقال فناوری دوستدار محیط زیست میپردازیم.

موافقتنامه راجع به جنبههای تجاری حقوق مالکیت فکری یا تریپس 1در ســال
 1994به عنوان یکی از موافقتنامههای اصلی ســازمان تجارت جهانی به امضا رســید و
ضمیمه سندی است که این نهاد را بنیان گذاشت .این سند بینالمللی پل ارتباطی میان
تجارت بینالملل و مالکیت فکری محسوب میشود که هدف اصلی آن کاستن انحرافات
و رفع موانعی است که بر سر راه تجارت بینالمللی دستاوردهای فکری قرار دارند.
تریپس در مــاده  7خود به صراحت مقرر میدارد که «حمایت و اجرای حقوق
مالکیت فکری باید به توسعه ابداعات تکنولوژیکی ،انتقال و اشاعه فناوری و منافع متقابل
تولیدکنندگان و اســتفادهکنندگان دانــش تکنولوژیک کمک کند و به گونه ای صورت
گیرد که به رفاه اقتصادی و اجتماعی و توازن میان حقوق و تعهدات منجر شود» .2طی
مذاکرات نهایی موافقتنامه تریپس ،کشورهای در حال توسعه ضمن پذیرش نقش مهم
حقوق مالکیت فکری در دســتیابی به پیشــرفت تکنولوژیک ،خواستار برقراری موازنه
نســبی میان اعطای حقوق انحصاری به دارندگان فناوری و تضمین انتقال آن به خود
شدند .از سوی دیگر کشورهای توســعه یافته برای تحقق این موضوع ،ایجاد نظامهای
داخلی موثر حمایت از مالکیتهای فکری در کشــورهای کمتر توسعه یافته و پذیرش
ســازوکارهای مربوط به حل و فصل اختالفات در این زمینــه و نهایتاً ایجاد اصالحاتی
در قواعد بینالمللی حمایت از حقوق فکری را ضروری شمردند(رهبری.)90 :1396 ،
در نهایت ،این مذاکرات منجر به این شد که در موافقتنامه تریپس از یک طرف
مواد بسیاری وجود دارد که در آنها استثنائات و محدودیتهایی برای حقوق انحصاری
صاحبان حقوق مالکیت فکری پیش بینی شــده است .از طرف دیگر مفادی وجود دارد
کــه صریحاً به لــزوم انتقال فناوری و مقابله با رویههای ضدرقابتی اشــاره و حق اتخاذ
اقدامات مقتضی در این زمینه را به اعضا اعطا و شرایط آن را مشخص نموده است
)1. Trips (Agreemen on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
2. Trips Agreement, art. 7.
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است (بزرگی .)147 :1385 ،اســتفاده از انعطافهايی که در موافقتنامه تریپس پیش
بینی شده است یکی از ابزارهایی است که میتواند کشورهای در حال توسعه را در
دستیابی به فناوريهاي دوستدار محیط زیست یاري نماید .در ادامه به فراخور بحث به
این انعطافها اشاره خواهیم نمود.

 .3راهکارهای رفع موانع انتقال فناوریهای دوستدار محیط زیست

نظام مالکیت فکــری ظرفیتها و انعطافهایی را پیشبینی نموده اســت که
استفاده از آنها میتواند موانع انتقال فناوریهای دوستدار محیط زیست به کشورهای
در حال توســعه را رفع و انتقال و دسترسی به این فناوریها را تسهیل نماید .در گفتار
حاضر درصدد بررسی این راهکارها و انعطافها هستیم.

 .1-3لیسانس اجباری

1

نظــام مالکیت فکری به صاحبان آن حقــوق مالکانه انحصاری اعطا میکند .این
حق مالکانه به آنها اختیار و اجازه تصمیم گیری در خصوص استفاده یا عدم استفاده از
آثار و حقوقشان را میدهد .بنابراین ،اشخاصی که مایل به بهره برداري از این آثار هستند
باید با اخذ مجوز از مالک حق اقدام به بهره برداري نمایند .اما غالباً صاحبان حقوق فکري
ترجیح میدهند حقوق خود را منحصرا ً مورد اســتفاده قرار دهند .به همین منظور آنها
کوشش میکنند با قرار دادن شروط غیر منصفانه و یا درخواستهاي نامعقول ،متقاضیان
را در موقعیتی قرار دهند که خودشان از تقاضاي خویش منصرف شوند.2
به بیانی دیگر ،در حالی که متقاضی با پیشنهادي طبق شرایط عرف تجاري که
1. Compulsory Licensing
 .2در این خصوص می توان به یک شرکت هندی اشاره کرد که خواهان لیسانس بهره برداری از فناوری «اچ اف سی-

 134الف»( ،)HFC-134aکه اســم یک ماده ی شیمیایی بود که جایگزین گاز گلخانه ای برای خنک کردن یخچال
اســت ،از شرکت آمریکایی دارنده ی حق شد .شــرکت آمریکایی عالوه بر درخواست مبلغ بسیار زیاد در ازای اجازه ی
بهره برداری ،دو شرط را نیز مطرح نمود .اول این که شرکت هندی اجازه دهد تا شرکت آمریکایی مالک اکثریت سهام
در ســرمایه گذاری مشترک با این شرکت شود و هم چنین شــرکت هندی محدودیت هایی در صادرات مواد تولیدی

خود داشــته باشد .هر دو گزینه ی پیشــنهادی برای شرکت هندی غیر منصفانه و غیرقابل قبول بود و در نهایت باعث
شد شرکت هندی نتواند به این فناوری دست یابد) Khor, 2011: 31(.
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معقول و منصفانه نیز میباشــد خواهان اســتفاده از موضوع حق فکري اســت ،آنها
شــرایطی را وضع میکنند که با شــرایط و اوضاع و احوال تجاري معقول مغایر است.
صاحبان حق بدین نحو از اعطا مجوز بهره برداري خودداري مینمایند .در این شــرایط
اعطاي مجوز اجباري بهره برداري یا همان لیســانس اجباری میتواند راهگشــا باشد و
موانع دسترسی به این آثار را از میان بردارد ( .)Cannady, 2009: 4در واقع خودداري
از اعطاي مجوز بهره برداري ،پیش شرطی جهت استفاده از مجوز اجباري بهره برداري
میباشد(.)Hutchison, 2006: 534
لیســانس اجباري مجوزي است که براســاس آن دولت یا اشخاص مجاز دیگر
این اختیار را دارند که بدون اجازه دارنده حق مالکیت فکري و در ازاي پرداخت اجرت
منصفانــه ،از موضوع یک حق مالکیت فکري اســتفاده نمایند(.)Nanda, 2009: 241
این مجوز از ســوي یک مرجع صالح دولتی با احراز شرایطی مقرر و در راستای اهداف
سیاسی و عمومی صادر میگردد.
صدور مجوزهاي اجباري در رابطه با فناوريهاي دوســتدار محیط زیست یکی
از انعطافها و ابزارهاي حقوق مالکیت فکري اســت .این مجوزها میتواند کشورها را در
دسترســی به فناوريهای دوستدار محیط زیست به هنگام عدم همکاري دارندگان این
فناوريها در اعطا یا فروش آنها یاري نماید .البته باید توجه داشت مجوزهای اجباری
به صورت موردی صادر میشوند .لذا با زائل شدن شرایط و اوضاع احوال موجهه صدور
این مجوزها ،مجوز صادره نیز باطل و لغو میشود(نیاورانی و جاوید.)47 :1395 ،
موافقتنامه تریپس در ماده  31تحت عنوان«استفادههاي دیگر بدون کسب اجازه
از دارنده حق» به بحث مجوز اجباري بهره برداري پرداخته اســت .طبق این ماده ،اعضا
در قوانین خود ممکن است اجازه استفادههای دیگر ،از جمله استفاده دولت یا اشخاص
ثالث مجاز از طرف دولت از حق اختراع را بدون کسب اجازه از دارنده حق اعطا کنند.1
البته در این ماده ،اصطالح «مجوز اجباری» به کار نرفته و اصطالح «استفادههای دیگر»
به کار رفته که مجوز اجباری فقط یکی از مصادیق آن اســت .در واقع ،قانونگذار در این
موافقتنامه ترجیح داده که به طور صریح از اصطالح مجوز اجباري اســتفاده نکند و از
اصطالح دیگري استفاده کند(بختیاروند .)82 :1396 ،موافقتنامه تریپس صدور مجوز
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که در ماده  31به آنها تصریح شده است.
مجوزهــاي اجباري حالت اســتثنايي دارند ،لذا دولتهــا ميتوانند مجوزهاي
اجباري بهرهبرداري را تنها در شرايطی استثنايي و هنگامي كه داليلی جدي و موجه و
مبانی اعطاي آن وجود دارد صادر كنند .مبانی اعطای مجوز اجباری را میتوان در قالب
دو قاعده منع ســوء اســتفاده از حق و منفعت عمومی 1مورد بررسی قرار داد .در ادامه
به توضیح این دو قاعده و نحوه ي اســتفاده از آنها براي تســهیل انتقال فناوريهاي
دوستدار محیط زیست میپردازیم.

 .1-1-3قاعده منع سوء استفاده از حق

نخستین مبنای صدور مجوز اجباری بهرهبرداری قاعده منع سوء استفاده از حق
اســت .معمــوالً وقتي كه دارنده حق در دوره و یا طول مدتــی که حق انحصاری دارد از
اختراعش به اندازه ای که الزم اســت و نیازهای عمومی را برآورده میسازد ،بهره برداری
نکند و یا آن را به قیمت منصفانه در شــرایط تجــاری معقول به متقاضیان عرضه نکند،
مجوز اجباري بهره برداري به واســطة سوءاســتفادة دارندة حــق اعطا مي گردد(منفرد،
 .)159 :1394منتهــا صرف امتناع از دادن جواز بهره برداري از حق و عدم اســتفاده يا
استفاده ناكافي سوء استفاده تلقي نمي شود و بايد سوء استفادة شخص اثبات گردد .اثبات
اين امر بر عهدة مدعي خواهد بود كه الزم است براساس قوانين و اوضاع و احوال موجود
و با ارائه داليل و مدارك مثبته بدين كار اقدام كند(صادقی و خاکپور.)136 :1386 ،
دلیلــی که صدور مجوز اجباري در صورت سوءاســتفاده از حق را توجیه میکند
این اســت که همانطور که با پدید آمدن اثر براي پدیدآورنده حق ایجاد میشود همراه با
ایجاد حق تکلیفی نیز براي او ایجاد میشود .تکلیف دارنده حق این است که در دوره اي
کــه اثر فکري او مورد حمایت قرار میگیرد ،براي برآورده کردن نیاز هاي بازار و عموم از
آن بهره برداري نماید و آن را به قیمتی منصفانه و با شرایط تجاري معقول به متقاضیان
عرضه کند .در غیر این صورت ،توازن میان حقوق جامعه و حقوق مخترع به هم میخورد
و جامعه از این عدم تعادل و توازن متضرر میگردد .چنین رفتاري از سوي دارنده حق
1. Public Interest

عبدالحسین شیروی ،عطیه شاه حسینی

 .2-1-3قاعده منفعت عمومی

مطابــق قاعده منفعت عمومی ،هرگاه مصلحت و منفعت یک جامعه در گرو این
باشــد که موضوع حق مالکیت فکري در جهت برآوردن نیازهاي عامه به طور گسترده
مورد استفاده قرار گیرد ،قربانی کردن حق فردي در برابر منافع جمعی ناعادالنه نخواهد
بــود؛ زیرا بر پایه مصلحت جمعی ،اختیــار و حقی که در ابتدا از طرف جامعه به فردي
معین به واســطهي منفعت جمعی ،که همانا تشــویق نوآوري و اشاعه دانش و فناوري
است ،اعطا شده بود میتواند توسط خود جامعه برای مصلحت جمعی دیگري که تامین
نیازهاي عموم نســبت به حق مالکیت فکري مورد حمایت است قربانی گردد(صادقی و
خاکپور.)135 :1386 ،
منفعت عمومی مصادیق متعددی را شــامل میشود .از جمله میتوان به دفاع
ملی ،ضرورت حفظ بهداشــت عمومی و جلوگیري از لطمه به محیط زیست نام برد .اما
آنچه از میان این مصادیق در این گفتار مورد توجه اســت ،جلوگیري زیست از لطمه به
محیط زیست با توجه به چالشهای جهانی زیست محیطی است .ضرورت حفظ محیط
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در صورتی که بدون عذر موجه و مشروع باشد ،سوءاستفاده از حق است و برای مقابله با آن
صدور مجوز اجباری بهره برداری پیش بینی شده است(صادقی و خاکپور.)136 :1386 ،
سوءاســتفاده دارندگان فناوريهای دوســتدار محیط زیســت از حق خود نیز
امروزه به چالشــی پیرامون انتقال این فناوریها تبدیل شده است .بسیاری از دارندگان
فناوریهای دوستدار محیط زیست از مشکالت زیست محیطی به عنوان موقعیتی برای
کســب منفعت تجاری بهره میگیرند .این اشخاص با رویهها و رفتارهای سوء استفاده
گرایانــه ای چون خودداري از انعقاد قرارداد مجــوز بهره برداري مربوط به فناوريهاي
دوســتدار محیط زیست و یا انعقاد قرارداد مجوز بهره برداري که حقوق مجوزگیرنده با
درج مفادي در آن محدود شــده اســت و یا عرضه این فناوریها با قیمتهای گزاف به
دنبال کســب انحصار در بازار ،جلوگیری از رقابت و سوء استفاده از حق خود میباشند.
اتخاذ چنین رویکردي موجب میشود کشورهاي نیازمند به فناوريهاي دوستدار محیط
زیســت به دلیل سوء اســتفاده دارندگان این فناوريها ،با استفاده از مقررات تریپس و
صدور مجوز اجباري به دنبال دسترسی به این فناوريها باشند.
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ســالم و پایــدار و جلوگیري از لطمه جبران ناپذیر مخاطرات زیســت محیطی بر تنوع
زیستی و اکوسیستمها ،اعطاي مجوز اجباري بهره برداري را توجیه میکند.
حمایت و حفاظت از محیط زیســت هم براي بهداشــت عمومی و هم براي بقا
موجــودات امري اجتناب ناپذیر اســت .یکی از ابزارهای موثــر برای حفاظت از محیط
زیست دسترسی به فناوريهاي دوستدار محیط زیست است .با توجه به حمایت حقوق
مالکیت فکری از این فناوريها ،دسترسی به این فناوريها اغلب به ویژه براي کشورهاي
درحال توســعه امري پیچیده و مشکل اســت .دارندگان این فناوريها گاهی حاضر به
اعطاي مجوز بهره برداري اختیاري به متقاضیان اســتفاده از آنها نمیشوند .در چنین
وضعیتی راه حلی که میتواند راه گشــا باشــد ،اســتفاده از مجوز اجباري بهره برداري
اســت .در واقع در چنین شرایطی ،منفعت جمعی اقتضا میکند که دولت بتواند از این
امکان بهره مند باشــد که بدون جلب رضایت دارنده حق از این فناوریها استفاده کند
یا اجازه اســتفاده از آنها را صادر نماید .این مجوزها به هیچ وجه براي مقاصد تجاري
صادر نمیشوند و صرفاً با هدف جلوگیري از لطمه به محیط زیست و یا کاهش خسارات
حاصل از مشکالت زیســت محیطی صورت میپذیرند تا بدین طریق راه براي استفاده
از فناوريهاي دوســتدار محیط زیســت فراهم گردد .قانون ثبت اختراعات ،طرحهای
صنعتــی و عالئم تجاری  1386ایران نیز در ماده  17خود به مجوز اجباری بهرهبرداری
اشاره و حق اعطای این مجوز را در موارد نیاز منفعت عمومی مقرر نموده است.1

 .2-3واردات موازی

2

راهکار دیگری که برای مقابله با سوء استفاده از حقوق انحصاری صاحبان داراییهای

 .1قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم تجاری ،1386 ،ماده :17

دولت یا شخص مجاز از طرف آن با رعایت ترتیبات زیر ،میتوانند از اختراع بهرهبرداری نمایند:

الف -درمواردی که با نظر وزیر یا باالترین مقام دستگاه ذیربط منافع عمومی مانند امنیت ملی ،تغذیه ،بهداشت یا توسعه
سایر بخشهای حیاتی اقتصادی کشور اقتضاء کند که دولت یا شخص ثالث از اختراع بهرهبرداری نماید و یا بهرهبرداری از
سوی مالک یا شخص مجاز از سوی او مغایر با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذکور بهرهبرداری از اختراع رافع مشکل باشد،

موضوع در کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس

قوه قضائیه ،دادستان کل کشور ،نماینده رئیسجمهور و وزیر یا باالترین مقام دستگاه ذیربط مطرح و درصورت تصویب،
با تعیین کمیسیون مذکور ،سازمان دولتی یا شخص ثالث بدون موافقت مالک اختراع ،از اختراع بهرهبرداری مینماید.

2. Parallel Importation

عبدالحسین شیروی ،عطیه شاه حسینی
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فکری پیش بینی شــده اســت «واردات موازی» اســت .گاهی ممکن است دارنده یک
فناوري با توجه به شــرایط و حت روابط حســنه با برخی از کشورها ،فناوري خود را با
قیمت متفاوتی به کشــورهاي متعدد عرضه نماید .ایــن تفاوت قیمت فناوري واحد در
بازارهاي گوناگون ،کشــورهاي دیگر علی الخصوص کشــورهاي در حال توسعه را که با
قیمتهاي باال براي دسترســی به این فناوريها مواجه هستند به سوی کشوری سوق
میدهد که آن فناوري با قیمت کمیتري در آنجا وارد شــده است و به فروش میرسد.
بدین طریق کشــورها میتوانند از طریق مذاکره با کشــور وارد کننده فناوري با قیمت
مناســب و معقولی به فناوري مورد نیاز خود دسترسی یابند و وارد کشور خود نمایند.
این جریان واردات موازی نامیده میشود(.)Christopher and others, 2001: 134
واردات موازي که مطابق با قاعده گردش آزاد کاالها و خدمات استAbbott,( .
 ،)2007: 7به واردات کاال از دیگر کشورها بدون اجازه مالک حق مالکیت فکري اطالق
میشود .واردات موازي شامل کاالهايی میشود که به دلیل ثبت در قالب اختراع داراي
حق مالکیت فکري هســتند و بدون اجازه دارنده حق منتقل میشوند و مورد استفاده
قــرار میگیرند .این کاالها در رقابت با کاالهایی که دارنده حق اجازه فروش آنها را در
بازار داخلی داده است به فروش میرسد (.)Boonfueng, 2003:26
اســتفاده از واردات موازي براي کشــورهاي در حال توسعه که با کمبود منابع
مالی مواجه هستند میتواند در جهت دسترسی به فناوريهاي دوستدار محیط زیست
بســیار مفید و موثر واقع شــود؛ زیرا این فناوریها عموماً در کشــورهاي توسعه یافته
مســتقر میباشد و دارندگان این فناوریها براي انتقال آن به کشورهاي در حال توسعه
مبالغ کالن و شرایط نامتعارفی را درخواست مینمایند؛ در حالی که عموماً براي انتقال
این فناوريها به ســایر کشورهاي توسعه یافته و یا کشورهایی که با آنها روابط حسنه
دارند مبلغ کمتر یا شــرایط معقول و متعارفی را درخواســت میکنند .به همین دلیل
کشورهاي در حال توسعه میتوانند براي خرید و دسترسی به این فناوريها سراغ بازار
کشورهایی بروند که این فناوریها را با قیمت ارزانی از کشورهاي دیگر وارد کشور خود
کرده اند .بدین ترتیب کشــورهاي در حال توسعه با رجوع به این کشورها میتوانند به
فناوریهاي مورد نیاز خود دســت یابند .این کشورها میتوانند از این طریق بدون نیاز
به اخذ جواز از مالک حق اختراع این فناوريها را وارد کشــور خود کرده و با دسترسی
به آنها تا حدودي مشکالت زیست محیطی خود را رفع نمایند.
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موافقتنامه تریپس به صراحت در خصوص واردات موازی صحبتی نکرده اســت
و نسبت به منع یا جواز آن ساکت است .اما در برخی مواد به صورت تلویحی به واردات
موازی اشاره کرده و جواز آن را مورد پذیرش قرار داده است .موافقتنامه تریپس در ماده
 28یکســری حقوق انحصاری برای صاحبان حقوق مالکیت فکری در نظر گرفته است.
حق واردات محصول فکری از جمله این حقوق میباشد .به موجب این حق ،دارنده حق
مالکیت فکري میتواند از واردات محصول خود که به کشــورهاي دیگر عرضه و منتقل
شــده به داخل کشــور جلوگیري نماید .او میتواند از این امتیاز براي در اختیار داشتن
انحصاري بازار سود ببرد.
اما پاورقی  6ذیل ایــن ماده حقوق انحصاري مالک حق را محدود میکند .این
پاورقی بهرهبرداري از حق استفاده ،فروش ،واردات و یا دیگر اشکال توزیع را مشروط به
رعایت ماده  ،6که به بحث خاتمه حق میپردازد ،نموده اســت .بنابراین میتوان چنین
برداشت نمود که موافقتنامه تریپس با پذیرفتن اصل خاتمه حق ،1تلویحاً واردات موازي
را پذیرفته است.
همچنین بر اســاس ماده  16این موافقتنامه ،اشــخاص ثالثی که رضایت مالک
عالمت تجاری را نداشــته باشــند نمیتوانند عالئم یکسان و مشابهی را که استفاده آن
موجب گمراهی میشــود در جریان تجارت استفاده کنند .2طرفداران تجارت موازی با
اســتفاده از مفهوم مخالف این ماده منع واردات موازی را مغایر با این ماده میدانند .به
نظر آنها ،مفهوم مخالف این ماده این است که اگر استفاده از عالمت بر کاالی مشابه یا
یکسان با رضایت قبلی مالک باشد ،مالک دیگر نخواهد توانست از ورود کاالیی که قبال
معامله شــده جلوگیری کند .زیرا اوالً رضایت قبلی مالک ،حق او نسبت به کاالی دارای
عالمت را منتفی میکند .ثانیاً ،پیش فرض گمراهی را در مواردی که رضایت مالک اخذ
شده باشد نمیتوان پذیرفت(عامری.)97 :1391 ،
ماده دیگری نیز در مقررات تریپس وجود دارد که میتوان با استناد به آن منع یا
محدودیت بر واردات موازی را محکوم نمود .ماده  ۵۱این موافقتنامه تحت عنوان «تعليق
ترخیص توسط مقامات گمرکی» مقرر میدارد که کشورهای عضو باید رویههایی
 .1به اصل «خاتمه حق» ،به عنوان اصلی ترین مبنای واردات موازی ،در ادامه اشاره خواهد شد.
2. Trips Agreement, art.16.

عبدالحسین شیروی ،عطیه شاه حسینی

 .1-2-3تفاوت قیمتها

یکی از مبانی استفاده از پدیده واردات موازي وجود تفاوت قیمت بین محصوالت
یکســان در بازار کشورهاي مختلف است .مالکان حق مالکیت فکري محصوالت خود را
در بازارهــاي گوناگون به نحو متفاوتی قیمت گذاري میکننــد تا بدین طریق بتوانند
منافع کالنی را بدســت آورند .وجود واردات موازي در کشــورهایی که این فناوريها با
قیمت باالتري نسبت به کشورهاي دیگر در آنجا عرضه و یا تولید میشود راهکاری برای
پاســخ به این تبعیض قیمت بینالمللی محسوب میشود .واردات موازی باعث میشود
کــه مالکان و توزیع کنندگان حق فکری از ترس از دســت دادن بازار اقدام به کاهش
قیمت محصوالت خود نمایند (.)Littleton, 2009: 236
در خصوص فناوریهای دوســتدار محیط زیســت باید گفت دارندگان این
فناوریها که اغلب کشورهای توسعه یافته هستند ،به دلیل جلوگیري از ایجاد رقیب
حاضر به فروش و انتقال این فناوریها به کشــورهاي درحال توسعه نیستند .در این
خصوص می توان به خودداری یک شرکت آمریکایی دارنده فناوری FM-200 3از
1. Trips Agreement, art.51.
 . .2هیــچ گونه تعهدی برای اعمال چنین رویههایی در خصوص واردات کاالهایی که با موافقت دارنده حق در کشــور
دیگری به بازار عرضه شده اند یا کاالهای ترانزیتی وجود ندارد.

 .3گازي اســت که در کپســول آتش نشانی ،براي خاموش کردن آتش به کار می رود .قبل از این از گاز هالون استفاده

می شــد که به دلیل تخریب الیه اوزون به محیط زیست آسیب می رســاند؛ به همین دلیل گاز  FM-200جایگزین
گاز هالون شده است.
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را اتخاذ کنند تا دارنده حق مالکیت فکری بتواند با داشــتن دالیل معتبر مبنی بر این
که کاالهای وارداتی دارای عالئم تجاری تقلبی اند یا این که بدون مجوز نســخه برداری
شــده اند ،تعليق ترخیص آنها را از مقامــات ذیصالح اداری یا قضایی بخواهد .1پاورقی
شــماره  2 13این ماده چنین الزامی را بر کاالهای وارداتی که قب ً
ال با رضایت مالک در
بازار کشوری عرضه شده باشد و یا کاالهای ترانزیتی قابل اجرا نمیداند .در واقع واردات
موازی نقض حق مالکیت فکري به شــمار نمیآید که دارندگان حق بتوانند از ورود این
کاالها به کشور جلوگیري نمایند(عامری.)97 :1391 ،
واردات موازي استثنایی بر حق واردات تلقی میگردد که استفاده از آن در صورت
وجود دو مبنا توجیه میشود :وجود تفاوت قیمت در بازارهاي جهانی و اصل خاتمه حق.
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انتقال آن به یک شرکت هندی اشاره کرد .این شرکت آمریکایی از این واهمه داشت که
شــرکت هندي که پتانسیل رقابت در عرصه ي تجارت بین الملل را داشت با دستیابی
به این فناوري ،در آینده تبدیل به رقیب جدي آنها در عرصه تجارت بین الملل شــود و
آنها را از بازار خارج کند)Shashikant and Khor, 2010: 31(.
کشورهای توسعه یافته همچنین در صورت فروش قیمتهاي گرانی را پیشنهاد
میکنند .درحالی که همین فناوریها را ممکن اســت به کشورهاي دیگري که با آنها
روابط حســنه اي دارند بســیار ارزان تر عرضه نمایند .در چنین وضعیتی کشــورهاي
نیازمند میبایســت به سراغ کشــورهایی بروند که این فناوریها را با قیمت ارزانی به
فروش میرسانند .اتخاذ چنین رویکردي موجب میشود که کشورهاي نیازمند بتوانند با
مبلغ مورد نظر خود به فناوري که مورد نظرشان است دست یابند و چنین فناوريهایی
را وارد کشور خود نمایند.

 .2-2-2اصل خاتمه حق

1

همان طور که گفته شــد ،حقوق مالکیت فکری به صاحبان این حقوق ،حقوقی
انحصاری اعطا میکند که میتوانند بر آثار و کاالهای خود و مبادله آنها کنترل داشته
باشــند .اصل خاتمه حق که مبنای اصلی واردات موازی است مشخص میکند که این
کنترل و حقوق انحصاری در کجا پایان مییابد.
همان طور که گفته شــد ،حقوق مالکیت فکری به صاحبان این حقوق ،حقوقی
انحصاری اعطا میکند که میتوانند بر آثار و کاالهای خود و مبادله آنها کنترل داشته
باشــند .اصل خاتمه حق که مبنای اصلی واردات موازی است مشخص میکند که این
کنترل و حقوق انحصاری در کجا پایان مییابد.
به موجب این اصل ،نخستین بار که یک محصول حمایت شده از طریق حقوق
مالکیت فکری توسط مالک یا با رضایت وی در بازار به فروش میرسد ،استیفای حقوق
مالک آن اعالم میگردد ( .)Jaffery, 2008: 26این بدان معنا اســت که مالک فکری
دیگر نمیتواند نســبت به معامالت بعدی آن محصول نظارت یا کنترل داشــته باشد و
خریداران میتوانند آزادانه به فروش ،اجاره یا دیگر عقود بپردازند .دارنده حق نمیتواند
1. The Exhaustion of Rights

عبدالحسین شیروی ،عطیه شاه حسینی

 .3-3استثنائات حق اختراع

2

یکی از اهــداف حقوق مالکیت فکري ،ایجاد تعــادل بین حق خصوصی و حق
عمومی اســت(عزیزي مرادپور .)106 :1391 ،بدیــن معنی که رژیم مالکیت فکري در
آن واحــد ،عالوه بر اینکه از محصوالت و فرایندهاي نوین افراد حمایت میکند ،درصدد
ایجاد ابزار و ساز و کارهایی براي حفظ منافع عمومی نیز میباشد .نمونه ای از این
 .1قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم تجاری ،1386 ،ماده (15ج)(:)1

حقوق ناشی از گواهینامه اختراع شامل موارد زیر نمیشود:

 -1بهرهبرداری از کاالهایی که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ایران عرضه میشود.
2. Exceptions to Patent Rights
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با تعیین شــرایطی مانع جریان آزاد تجاري در بازار شــود و اعمال اشخاص ثالث را در
چرخــه تجارت محدود نمایــد؛ چرا که حقوق دارنده حــق در رابطه با یک محصول با
نخســتین فروش و واگذاري آن محصول خاتمه مییابد و رابطه وي با محصول فروخته
شده قطع میشود(حبیبا و شاکری.)186 :1387 ،
هدف اصل خاتمــه حق محدود نمودن حقوق انحصــاری مالکان حق مالکیت
فکری اســت .مالکان حق با اســتفاده از حق انحصــاري خود بــرای واردات و انتقال
محصــوالت میتوانند جلوی واردات مــوازي را بگیرند .اما اصل خاتمه حق از این عمل
مالــکان حق مالکیت فکري ممانعت به عمل میآورد .البته حق بنیادین دارنده حق در
خصوص پیشــگیري از بهرهبرداري یا تکثیر بدون مجوز از دســتاورد فکري او کماکان
حفظ میشــود .به عبارت دیگر اصل خاتمه حق نســبت بــه آن کاالی خاص مجری
میشــود نه نســبت به حقوق مالکیت فکری محصول .لذا تصرف مالکانه خریدار وی را
مجاز به تولید محصول با همان عالمت تجاری خاص نمینماید(حبیبا و شاکری:1387 ،
 .)186نظــام حقوقی ایران نیز در جز  1بند ج ماده  15قانون ثبت اختراعات ،طرحهای
صنعتیو عالئم تجاری به واردات موازی و اصل خاتمه حق اشــاره و آن را مورد پذیرش
قرار داده است .طبق این بند ،یکی از موارد استثنای حقوق ناشی از گواهینامه اختراع،
«بهرهبرداری از کاالهایی است که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ایران عرضه
شده است.»1
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ســازوکارها ،حمایت کوتاه مدت از اختراعات اســت که پس از مدت معینی محصول یا
فرایند اختراعــی در اختیار جامعه قرار میگیــرد ( .)Isaka, 2013: 10در این هنگام
اشــخاص میتوانند بدون کسب موافقت مالک اختراع اقدام به استفاده و بهرهبرداري از
آن نمایند بدون این که چنین عملی نقض حق محسوب شود.
با این حال گاهی شــرایط ویژه اي در جامعه حاکم میشــود و جامعه در مدت
حمایت از اختراع با چالشهایی مواجه میشــود که نیاز به اســتفاده از محصول دارای
حق اختراع پیدا میکند .در این مواقع ممکن اســت که دارنده حق اجازه اســتفاده از
محصولش را ندهد .این مســاله موجب شده کشورها ،علی الخصوص کشورهاي درحال
توسعه ،درصدد اتخاذ سیاستهایی در جهت رفع این چالش برآیند که در عین حال در
تضاد با حقوق دارندگان حق اختراع نباشد .یکی از این سیاستها ،پیش بینی استثنائات
حق اختراع اســت .منظور از اســتثنائات حق اختراع ،محدودیتهایی در بهرهبرداري از
حق اختراع میباشــد .بدین معنی که در مواردي بدون نیاز کســب جواز از مالک حق
اختراع میتوان اقدام به استفاده از محصول یا فرایند اختراعی نمود.
هــدف نظام حقوق مالکیت فکــری از اعطای حقوق انحصــاری از طریق ثبت
اختراع به مخترعان تشویق و ترغیب افراد به اختراع ،نوآوری و سرمایه گذاری در تولید
و تجاری سازی ابداعات است .به این ترتیب ،هم نیاز جامعه به دسترسی به اختراعات و
فناوریهای جدید در عرصههای گوناگون تأمین میشــود و هم مؤسسات و شرکتهای
تحقیقاتی و تجاری از حقوق ویژه ناشــی از ثبت اختراع بهرهمند خواهند شد(زاهدی و
عرفان منش.)126 :1392 ،
با این حال ،اعطای حقوق انحصاری در بخشهای مختلف مستلزم در نظرداشتن
مالحظــات اجتماعی و توجــه به مصالح عمومی اســت .به عنوان مثــال ،در خصوص
فناوریهای دوستدار محیط زیست با ثبت فناوريهاي دوستدار محیط زیست به عنوان
اختراع دسترسی کشورهای در حال توسعه به این فناوریها با محدودیت مواجه میشود.
همین موضوع باعث میشــود بین کشورهاي درحال توسعه و کشورهاي توسعه یافته بر
ســر حمایت از فناوريهاي دوستدار محیط زیســت تعارض و چالش ایجاد شود؛ زیرا از
یک طرف کشــورهاي توسعه یافته به دلیل داشــتن بسترهاي الزم و همچنین امکانات
مالی مناسب ،ساالنه اقدام به ثبت هزاران فناوري در زمینههاي گوناگون مینمایند .از

عبدالحسین شیروی ،عطیه شاه حسینی

1. Trips Agreement, art.30.
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طرف دیگر کشــورهاي در حال توسعه به دلیل نداشتن زیرساختها و امکانات مناسب
دسترســی کافی به فناوريهای دوستدار محیط زیســت ندارند .این موضوع مشکالت
زیادی را در این کشورها ایجاد میکند و موجب میشود این کشورها نتوانند به بسیاری
از تعهدات بینالمللی خود عمل نمایند .به همین دلیل ،کشورهای در حال توسعه سعی
در یافتن راهکارهایی جهت دسترسی به فناوري مینمایند.
این کشــورها ضمن پذیرش حقوق مالکیت فکري در اسناد بینالمللی ،درصدد
یافتن انعطافهایی در حقوق انحصاري اختراع براي نیل به مقاصد خود میباشند .بدین
نحو ،بحث استفاده از اســتثنائات حق اختراع پیش بینی شد .استثنائات حق اختراع با
این فلسفه مطرح شد که کشورها میتوانند در شرایط مشخص و محدودی که دستیابی
عمومی تشــویق نوآوری و محافظت از سایر منافع عمومی ،استفاده
به اهداف سیاست
ِ
از اختراع ثبت شــده را ایجاب میکند از این قاعده استفاده نمایند( Shashikant and
 .)Khor, 2010: 53در واقــع مبنای اصلی اعطای این اســتثنائات ایجاد تعادل میان
ضرورت حمایت از اختراعات با اعطای حقوق انحصاری به مخترع و لزوم حفظ منافع و
مصالح عمومی است(عرفان منش و دیگران.)172 :1394 ،
مبنــاي دیگري که میتوان براي این قاعده متصور شــد این اســت که با بهره
گیري از اســتثنائات حقوق انحصاري اختراع کشورها علی الخصوص کشورهاي در حال
توسعه ،میتوانند از تعهدات بینالمللی خود کاسته و در راستای اهداف توسعه ای خود
از اختراع مورد نیاز بهرهبرداری نمایند و مانع سوءاستفاده دارندگان حق اختراع در این
عرصه شوند(رهبری.)108 :1396 ،
موافقتنامه تریپس در ماده  30به صورت کلی اجازه اســتفاده از استثنائات حق
اختراع را داده اســت .این ماده کشورها را مجاز میدارد تا در قوانین داخلی خود قاعده
استثنائات حق اختراع را براي استفاده آزاد از اختراعات پیش بینی نمایند .بر طبق این
ماده «اعضا میتوانند اســتثنائات محدودي را در مورد حقوق انحصاري ناشــی از ثبت
اختراع پیش بینی کنند ،مشروط بر اینکه این استثنائات مغایرتی غیر معقول با استفاده
معمول از اختراع ثبت شــده نداشته باشد و به منافع مشروع مالک اختراع ثبت شده ،با
توجه به منافع متعارف اشخاص ثالث ،لطمه اي غیر معمول وارد نسازد».1
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بنابراین کشــورها میتوانند با رعایت شــروط مذکور و با توجه به شــرایط و اوضاع و
احوال ویژه از فناوريهای ثبت شــده ،از جمله فناوریهای دوســتدار محیط زیســت،
بدون رضایت مالک و دارنده حق استفاده نمایند .در صورت تحقق چنین امري و وجود
شروط فوق الذکر ،این عمل نقض حق اختراع محسوب نمیشود .این ماده این امکان را
به کشــورهاي در حال توسعه میدهد تا برای رفع نیاز خود به دسترسی به فناوریهای
دوستدار محیط زیســت در مواقعی ضمن رعایت شروط این ماده بتوانند استثنائاتی را
در قوانین داخلی خود وضع نمایند .از جمله استثنائاتی که کشورها میتوانند در قوانین
خود وضع نمایند ،استثناي اســتفاده آموزشی ،تحقیقاتی و استثناي بوالر است که در
ادامه به توضیح هریک از این موارد خواهیم پرداخت.

 .1-3-3استفاده آموزشی ،تحقیقی و آزمایشی

نظام مالکیت فکری زمانی برای مخترع ایجاد انحصار میکند که برای او ســود
مادی داشته باشد تا وی تشویق به اختراعات بیشتر برای حرکت اقتصاد جامعه به سمت
پیشــرفت شــود .در واقع ،زمانی جلوی دیگران در نقض حق انحصاری مخترع گرفته
میشود که بخواهند با اهداف تجاری به سودی که مخترع یا دارنده حق اختراع میتواند
داشــته باشــد ضربه بزنند .بنابراین اگر استفاده مصرف کننده با اهداف تجاری نباشد و
تنها برای استفاده شخصی و غیرتجاری این تصرفات را انجام دهد دیگر عمل وی داخل
در نظــام حق اختراع نخواهد بود که بخواهیم آن را نقــض حق قلمداد کنیم .زیرا این
اســتفاده ،از استلزامات مالکیت فکری بوده و بر مبانی حقوق مخترع تقدم دارد(حکمت
نیا و اکبری.)135-134 :1397 ،
انجــام فعالیتهاي آموزشــی و تحقیقاتــی در خصوص فناوریهــای وارداتی نیز
مصداقی از اســتفاده غیرتجاری از اختراعات محســوب میشــود .فعالیتهاي آموزشی و
تحقیقاتی پیرامون فناوريهاي دوســتدار محیط زیست نقش عمده ای در جذب و توسعه
این فناوریها و دسترسی به دانش فنی به کار رفته در آنها دارد .همچنین هر اختراعی که
تولید میشــود بر پایه دانش پیشین است .بدین جهت اگر استفاده از اختراع دارای گواهی
نامه برای محققان بدون اجازه مخترع ممنوع باشــد ممکن است فرایند تحقیق و توسعه با
مانع مواجه شود و پیشرفت علمی ،صنعتی و تجاری را با مشکل روبرو سازد .بنابراین

عبدالحسین شیروی ،عطیه شاه حسینی

 .2-3-3اقدام پیش از موعد یا استثناي بوالر

مطابــق یک قاعده کلی ،هرگونه اقدام به منظور تجاري ســازي اختراعی پیش
از انقضاي مدت اعتبار گواهینامه حق اختراع منوط به اخذ مجوز از دارنده حق اســت؛
ولی برخی محصوالت مثل داروها هستند که به لحاظ شرایط نظارتی و کنترلی خاص،
نیازمند انجام اقدامات متعدد از جمله اخذ مجوزهای الزم برای تولید و بهرهبرداری اند.
در خصوص این محصوالت ،در شــرایطی خاص به افراد اجازه داده میشــود که قبل از
اتمام مدت حمایت از اختراع ،مقدمات بهرهبرداری از آن اختراع ثبت شده را بدون

1. Interferon
2. Klinische Versuche (Clinical Trials) I, [1997] R.P.C. 623 (Fed. Sup. Ct. Germany),
p.639.
3. WTO/ DS114/R/2000/ P.75.
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مبتکران نباید از ترس نقض حق اختراع دســت از فعالیتهای تحقیقاتی و آزمایشــی
نوآورانه بردارند(حکمت نیا و اکبــری .)146 :1397 ،بنابراین ،چنین اقداماتی نیازمند
کسب مجوز از دارنده حق اختراع نمیباشد ،چراکه این اقدامات نوعی استفاده شخصی
و غیرتجاري به شــمار میآید که آســیبی به حقوق دارنده فناوري وارد نمیسازد .در
همین راســتا می توان به رأی  Clinical Trials Iاشاره نمود که مالک اختراع خوانده
را بــه جهت انجام آزمایشهای بالینی بر روی اینترفــرون 1تحت تعقیب قرار داده بود.
اســتدالل خوانده این بود که انجام آزمایشها بــرای یافتن خواص جدید اینترفرون در
درمان ســرطان ،ایدز ،انواع آلرژی ،آسم و ...بوده اســت .در نهایت دادگاه با بیان اینکه
حقوق انحصاری ناشی از ثبت اختراع نمی بایست جلوی پیشرفت علم را بگیرد ،استفاده
خوانده برای کشــف خواص و کاربردهای تازه از اینترفرون گاما را مجاز تشخیص داد.2
هیات حل اختالف ســازمان جهانی تجارت نیز در قضیه داروهاي ژنریک کانادا استثنا
استفاده تحقیقاتی و آزمایشی را مطابق با معیارهای ماده  30تریپس و یکی از گسترده
ترین مصادیق این ماده در قوانین ملی کشــورها دانست .هیات حل اختالف این استثنا
را مبتنی بر این مفهوم دانست که هدف سیاست عمومی در قوانین ملی تسهیل نشر و
توسعه دانش فنی است.3
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اجــازه مخترع فراهــم آورند تا بالفاصله پــس از انقضای مدت حمایــت بتوانند از آن
بهرهبرداری نمایند .این مجوز نوعی استثنا بر حقوق انحصاری پدید آورنده است و به آن
«اســتثنای آماده سازی مقدمات بهرهبرداری» یا «استثنای بوالر »1و یا «اقدام پیش از
موعــد» میگویند(حکمت نیا و اکبری .)131 :1397 ،لذا چنین اقداماتی با قرار گرفتن
در شــمار اســتثنائات نیازمند اخذ مجوز از صاحب اختراع نیست؛ چراکه شخصی که
قصد بهرهبرداري و سرمایه گذاري دارد باید از کسب مجوزهاي الزم براي تجاري سازي
محصول اطمینان یابد .عالوه بر این ،چنین اقدامات مقدماتی به حقوق مشــروع مخترع
لطمه اي وارد نمیسازد(رهبری.)109 :1396 ،
کشورهاي در حال توسعه میتوانند از ظرفیتهاي این ابزار براي تجاري سازي
فناوريهاي دوســتدار محیط زیست و کســب درآمد و تأمین منابع مالی براي انتقال
و توســعه ســایر فناوريها بهره گیرند .اگرچه قابلیتهاي گسترده اي در عرصه انتقال
فناوري براي آن قابل تصور نیست.

 .4-3استثنائات امکان دریافت ورقه اختراع

به واسطه اهمیت ویژه اي که اختراعات در حیطه حقوق انتقال فناوري و مقوله
توسعه تکنولوژیک دارند ،اتخاذ سیاســتهاي مناسب در این عرصه در تسهیل جریان
انتقال فناوري و تســریع در رشــد تکنولوژیک تاثیر ویژه اي دارد .کشــورهای در حال
توسعه باید در این راستا از انعطافهای موجود در موافقتنامه تریپس 2بهره گیرند و نظام
داخلی به واسطه اهمیت ویژه اي که اختراعات در حیطه حقوق انتقال فناوري و مقوله
توسعه تکنولوژیک دارند ،اتخاذ سیاســتهاي مناسب در این عرصه در تسهیل جریان
انتقال فناوري و تســریع در رشــد تکنولوژیک تاثیر ویژه اي دارد .کشــورهای در حال
توسعه باید در این راستا از انعطافهای موجود در موافقتنامه تریپس بهره گیرند و نظام
داخلــی حق اختراع خود را اصالح نمایند .آنها باید نظام داخلی حق اختراع خود را به
گونه ای سازماندهی نمایند که در عین حال که مشوق فعالیتهای نوآورانه است ،رقابت
1. Bolar Exception
 .2از جمله این انعطاف ها قســمت  1ماده  1اســت که اجازه داده کشورها خود شــیوه داخلی اجراي مقررات مزبور را

برگزینند.
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را تضمین نماید ،مانع ســوء استفاده شــود و فضاي الزم براي توسعه فناوري را فراهم
نماید .یکی از مواردي که الزم است کشورهاي در حال توسعه در نظام حق اختراع خود
بدان توجه نمایند استفاده از استثنائات امکان دریافت ورقه اختراع میباشد.
قبل از موافقتنامه تریپس ،کشــورها میتوانســتند هر بخــش از فناوری را که
میخواهند از ثبت اختراع خارج نمایند .بنابراین بســیاری از کشورها بخشهایی را که
برای توسعه اجتماعی و اقتصادی حیاتی بود را از ثبت اختراع خارج و مستثنی نمودند؛
اما با تصویب این موافقتنامه این موضوع دیگر امکان پذیر نبود و امکان اســتثنا کردن
اختراعات بسیار محدود گردید()Shashikant and Khor, 2010: 43
به عنوان مثال کشــور هند ثبت دارو به عنوان اختراع را بین ســالهاي  1970تا
 2005متوقف نمود ،اما در ســال  2005به دلیــل پذیرفتن موافقتنامه تریپس و تعهدات
موجود در این موافقتنامه ،میبایســت پروســه ثبت اختراعات دارویی به عنوان اختراع را
شروع میکرد .این کشور موظف شد در صورتی که معیارهاي الزم براي ثبت اختراع وجود
میداشت حق ثبت اعطا میکرد .اما در خالل مدتی که از تولیدات دارویی حمایت نمیشد
هند توانسته بود مهارت الزم در این زمینه را بدست آورد و صنعت دارویی خود را در این
زمینه گســترش دهد .همین امر موجب شده اســت که امروزه کشور هند در صف عرضه
کنندگان مهم جهان در زمینه دارو قرار گیرد()Shashikant and Khor, 2010: 43
وجود چنین پیشرفتی در کشور در حال توسعه ای چون هند سایر کشورهای در حال
توســعه را به این فکر انداخت که اجتمــاع بینالمللی میتواند چنان پیش رود که اختراعات
ضروری برای توسعه از جمله فناوریهای دوستدار محیط زیست را از حمایت حقوق مالکیت
فکری خارج نماید .این کشــورها خواهان این هدف هســتند که بدین شــکل دسترسی به
فناوريهاي دوســتدار محیط زیســت ،از جمله فناوریهای کاهش دهنده کربن را تسهیل و
تضمین نمایند و تهدید نسبت به جوامع انسانی را از طریق دسترسی به این فناوريها از بین
ببرند .چرا که در حال حاضر مشــکالت زیســت محیطی تهدیدی بالقوه و جدی برای جامعه
انســانی و چالشی انکارناپذیر در عصر کنونی محسوب میشود .بنابراین ،میتوان این ارفاق را
براي کشــورهاي درحال توسعه و کمتر توسعه یافته قائل شد که فناوريهاي موجود در این
حوزه را تحت حمایت نظام حقوق مالکیت فکري قرار ندهند و بتوانند آزادانه به این فناوريها
دسترسی پیدا کنند ()Shashikant and Khor, 2010: 44-45
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موافقتنامه تریپس در این خصوص در ماده  27مقرر میدارد که حق ثبت اختراع برای
هرگونه اختراعی ،مشــروط بر اینکه آن اختراع نو ،ابتکاري و داراي کاربرد صنعتی باشد
وجــود دارد؛ اما این ماده در بند  2تصریح میکند که اعضا میتوانند از اختراعات قابل
ثبت ،اختراعاتی را که ممانعت تجاري از آنها در قلمرویشان براي حفظ نظم عمومی یا
اخالق ،از جمله حفظ حیات یا بهداشت انسان ،حیوان یا گیاه یا براي اجتناب از لطمه
جدي به محیط زیست ضرورت دارد مستثنی سازند.1
بنابراین ،با موافقتنامه تریپس اختیار بســیاری از کشــورها برای خارج نمودن
بخشهایــی از فناوری از حمایت از حق ثبت اختراع از بین رفت و آنها ملزم شــدند
کــه تمامی حیطههای فناوری را مورد حمایت قــرار دهند (Shashikant and Khor,
 .)2010: 44-45امــا همانطور که در بند دوم ماده مذکور اشــاره گردید ،تریپس این
امکان را براي کشــورها فراهم آورده که در موارد معدودي بتوانند از استثنائات دریافت
ورقه اختراع این موافقتنامه اســتفاده کنند و این فناوريها را از شمول اختراعات قابل
ثبت خارج نمایند .در این مــوارد ،اختراعات قابلیت ثبت جهت دریافت ورقه اختراع را
نخواهند داشت .استفاده از این استثنائات انتقال فناوريهاي دوستدار محیط زیست به
کشورهاي در حال توسعه را تسهیل میکند.
البته در بین استثنائات این ماده استثنائاتی که مرتبط با موضوع مورد بحث
 .1 .1با رعایت مقررات بندهاي  2و  3زیر ،حق ثبت اختراعات براي هر گونه اختراعی ،اعم از محصوالت یا فرایندها ،در
تمام رشــتههاي فناوري وجود دارد ،مشــروط بر اینکه این اختراعات ،نو و متضمن گام ابتکاري و داراي کاربرد صنعتی

باشند.ثبت و برخورداري از حق ثبت بدون تبعیض از لحاظ محل اختراع ،رشته فناوري و اینکه محصوالت وارد شده اند
یا در محل تولید شده اند ،وجود خواهد داشت.

 .2اعضــا میتواننــد از اختراعات قابل ثبــت ،اختراعاتی را که ممانعت تجاري از آنها در قلمرویشــان براي حفظ نظم
عمومی یا اخالق ،از جمله حفظ حیات یا بهداشت انسان ،حیوان یا گیاه یا براي اجتناب از لطمه جدي به محیط زیست
ضرورت دارد مســتثنی سازند ،مشــروط بر اینکه چنین استثنائی صرفاً به این خاطر نباشد که قانونشان چنین استفاده
اي را منع کرده است.

 .3اعضا همچنین میتوانند در مورد قابل ثبت بودن اختراعات استثنائات زیر را قائل شوند:
الف) روشهای تشخیص ،درمان و جراحی برای مداوای انسان یا حیوان؛

ب) گیاهان و حیوانات غیر از میکروارگانیســمها ،و فرآیندهای اساســأ بیولوژیک برای تولید گیاهان یا حیوانات غير از

فرآیندهــای غیــر بیولوژیک و میکروبیولوژیک .البته اعضا برای حمایت از گونههــای گیاهی از طریق ثبت اختراع یا به

وسیله یک نظام اختصاصی مؤثر یا ترکیبی از آنها ترتیباتی مقرر خواهند داشت)Trips Agreement, art.27( .

عبدالحسین شیروی ،عطیه شاه حسینی

 .1-4-3حفظ حیات یا بهداشت انسان

حقوق مالکیت فکری از بحث برانگیزترین مباحث عصر کنونی در ســطح ملی و
بینالمللی تلقی میشــود .تفاوت دیدگاههای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
در خصوص حمایت از این حقوق عرصه وســیعی از تعارض منافع را ایجاد کرده است.
زمانــی که موضوع این حقوق و انحصارات ناشــی از آن با مباحث انســانی چون حفظ
حیات و بهداشت انسان و حق بر سالمتی 1مرتبط میشود ،چالشها رنگ حقوق بشری
بــه خود میگیرد و حمایت یا گســتره حمایت از این حقوق را بــا تردید جدي روبرو
میکند(صادقی.)194 :1388 ،
سالمت عمومی ،مهم ترین چالشی است که کشورهاي درحال توسعه درمقابل
حقوق انحصاري ناشی از حق اختراع با آن مواجه هستند و دستیابی به اهداف بهداشت
عمومی مهمترین جنبه از سیاســت عمومی کشــورها در مقابل دارندگان حق اختراع
میباشــد .از طرفی ،امروزه اهمیت دسترســی به فناوریهای دوســتدار محیط زیست
در حفظ ســامت و حیات انسان بر کسی پوشــیده نیست .اما اکثر کشورهای در حال
توسعه از ظرفیت و توان تولید فناوری ،به خصوص فناوریهای دوستدار محیط زیست
برخوردار نیســتند .انتقال این فناوریها نیز به دلیــل حمایت حقوق مالکیت فکری از
آنها برای این کشــورها دشوار است .به همین دلیل این کشورها از لحاظ دسترسی به
فناوریهای دوستدار محیطزیست در وضعیت نامناسبی قرار دارند.
این موضوع باعث شد کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه یافته برای
1. The Right to Health
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ماست و میتواند در خصوص فناوريهاي دوستدار محیط زیست مفید و موثر واقع شود
اســتثنا اختراعاتی است که برای حفظ حیات یا بهداشت انسان ،حیوان ،گیاه و یا برای
اجتناب از لطمه جدی به محیط زیســت ضروری است .این استثنا که در بند دوم ماده
 27موافقتنامه به آن اشاره شده است میتواند کشورهاي درحال توسعه و کمتر توسعه
یافته را براي نیل به اهداف و مقاصد خود یاري نماید .در ادامه به این دو مصداق و نحوه
اســتفاده از آنها جهت مســتثنی نمودن فناوريهاي دوستدار محیط زیست از شمول
ثبت اختراعات خواهیم پرداخت.

285

286

سازوکارهای حقوق مالکیت فکری در رفع موانع انتقال فناوری ...

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽﺣﻘﻮق ،سال سیزدهم /شماره  /3پاییز 1401

حل این مشکل مذاکره نمایند .نتیجه این مذاکرات بند دوم ماده  27موافقتنامه تریپس
بــود .این بند این اختیار را به اعضا اعطا میکند کــه بتوانند اختراعاتی که براي حفظ
سالمت و بهداشت انسان ضرورت دارد را از شمول اختراعات خارج نمایند.
بدین ترتیب با توجه به اصل «حق بر ســامتی» که به عنوان یک حق بشــري
در اسناد بینالمللی از جایگاه خاصی برخوردار است(صادقی ،)208 :1388 ،در صورتی
که اعضا دسترســی آزادانه به اختراعی را جهت حفظ ســامت و حیات انسان ضروري
بداننــد ،میتوانند از ثبت آن به عنوان اختراع خودداري نمایند(حبیبی مجنده:1394 ،
)408؛ چراکــه نظــام مالکیت فکري هم حقوق فردي و هم حقــوق عمومی را محترم
میشــمارد ،اما اگر تعارضی بین این دو حق وجود داشــته باشد همواره حفظ حقوق و
منافع عمومی ارجح میباشد .به عنوان مثال میتوان به پیشنهاد سازمان تجارت جهانی
در خصوص لغو حمایت از مالکیت فکری واکســنهای کووید  19اشاره کرد که راستای
حفظ حیات و بهداشت انسانها و به دلیل شرایط بحرانی همهگیری کووید  19صورت
پذیرفت .پیشنهاد این ســازمان مورد حمایت کشورهای زیادی از جمله ایاالت متحده
آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفت؛ البته این پیشنهاد و حمایت این کشورها به معنی لغو
قطعی حقوق مالکیت فکری در این خصوص نمیباشــد و جزئیات این پیشنهاد و موانع
و چالشهای پیشروی آن هنوز مشخص نیست و با ابهام مواجه است.1
بنابراین به رغم اینکه حقوق مالکیت فکري در اکثر مواقع به دنبال این است که
افراد را از طریق اعطا امتیازاتی ،از جمله دارا بودن حقوق انحصاری ،تشــویق به نوآوری
بیشــتر نماید ،اما گاهی به دلیل وابسته بودن حیات بشر به این اختراعات و اضطراري
بودن دسترســی جامعه به آن ،کشورها را مجاز مینماید که این اختراعات را در شمول
استثنائات دریافت ورقه اختراع قرار دهند و از ثبت آن خودداري نمایند.
نمونه بارزي که میتواند در حیطه این استثنائات قرار گیرد فناوريهاي دوستدار
محیط زیست اســت .با توجه به تاثیرات گسترده و جدی مخاطرات زیست محیطی بر
سالمت و حیات انسان و نیاز به دسترسی به این فناوريها جهت جلوگیری و کاستن از
تبعات این مخاطرات ،میتوان فناوریهای دوستدار محیط زیستی که باعث نیل به این
1.https://www.nytimes.com/2021/05/05/us/politics/biden-covid-vaccine-patents.
html?searchresultposition=1
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هدف میشود را از شمول اختراعات قابل ثبت خارج نمود.

 .2-4-3جلوگیري از لطمه جدی به محیط زیست
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امروزه محیط زیست از ابعاد حقوق بشر تلقی میشود .هر خطر و آسیبی که به
محیط زیست وارد میشود مستقیماً وضعیت بشر را تحت تاثیر قرار میدهد .آلودگی و
تخریب محیط زیست میتواند حیات انسان را با خطر جدي روبرو سازد(حبیبی:1382 ،
 .)164جامعه بشري اکنون به خوبی واقف است که حق بر محیط زیستی سالم و پایدار
در حقوق بشر موجودیت یافته و در پرتو آن تفسیر میشود.
مقابلــه با آثار زیانبار بر محیط زیســت در جهان فعلی مســتلزم به کارگیري
ابزارهاي جدیدي اســت(حبیبی .)163 :1382 ،کشورهای در حال توسعه برای مقابله
با مشــکالت زیست محیطی خود و جلوگیری از لطمه به آن نیاز اساسی به فناوری ،به
خصوص فناوریهای دوســتدار محیط زیســت دارند .لیکن همانطور که گفته شد ،این
کشورها توان تولید این فناوریها را ندارند .از طرفی برای انتقال این فناوریها با مشکل
حمایت گسترده حقوق مالکیت فکری از این فناوریها مواجه هستند.
در همین راستا ،موافقتنامه تریپس با اتخاذ انعطاف در قبال اختراعاتی که ثبت
آن ممکن اســت به محیط زیست لطمه وارد کند ،همانند فناوریهای دوستدار محیط
زیســت ،راه را جهت تسهیل انتقال این فناوريها به کشــورهاي نیازمند هموار نموده
اســت .این موافقتنامه در بند  2ماده  27این اجازه را به قوانین داخلی کشورها میدهد
که در صورتی که این کشــورها براي جلوگیري از لطمه به محیط زیســت ثبت نکردن
اختراعاتی را ضروري تشــخیص دهند میتوانند از ثبــت برخی از اختراعات خودداري
نماید .در نتیجه انتقال و دسترســی به این فناوریها از طریق عدم ثبت آنها به عنوان
اختراع برای کشورهای در حال توسعه تسهیل میشود.
کشــورهای در حال توسعه میتوانند با دسترســی و بکارگیری این فناوریها
در صنایــع خود از لطمه به محیط زیســت جلوگیری نمایند .خارج نمودن فناوريهاي
دوســتدار محیط زیست از شــمول ثبت اختراعات به کشورهای در حال توسعه کمک
مینماید تا با اســتفاده از راههای گوناگونی همچون مهندسی معکوس به دانش فنی به
کار رفته در این اختراعات دست یابند و بتوانند تا حدی آسیب پذیری خود از مخاطرات
زیست محیطی و مشکالت ناشی از آن را کاهش دهند.
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ضرورت توســعه و اســتفاده از فناوریهای دوســتدار محیط زیست در حل
مشــکالت زیست محیطی و تحقق اهداف آن مثل مبارزه با تغییرات اقلیمی ،کاهش
انتشــار گازهای گلخانه ای ،تحقق و تضمین امنیت در انرژی و دســتیابی به توسعه
پایدار امروزه بر کسی پوشیده نیست .اما برخی از کشورها همچون کشورهاي در حال
توسعه فاقد ملزومات و بسترهاي الزم براي تولید فناوريهاي دوستدار محیط زیست
هســتند .به همین دلیل این کشــورها مجبور به انتقال این فناوريها از کشورهاي
توســعه یافته هســتند .از طرفی با توجه به روند رو به رشد ثبت اختراعات مرتبط با
محیط زیســت توسط کشورهاي توســعه یافته ،انحصار این فناوريها در اختیار این
کشورها قرار دارد و گاهی دارندگان این فناوريها حاضر به انتقال آن به کشورهاي در
حال توسعه و کمتر توسعه یافته نیستند .بنابراین با وجود اینکه نظام مالکیت فکري
مشــوقی براي مبتکران و نوآوران جهت تولید فناوريهاي نوین زیست محیطی است
و حمایت از آن در ایجاد تعادل بین منافع پدیدآورنده و منافع عمومی موثر است ،اما
میتواند به ابزاری برای سوءاســتفاده از حق توسط دارندگان حق تبدیل و مانعی در
انتقال فناوريهاي دوستدار محیط زیست به کشورهاي نیازمند شود.
به همین دلیل کشورهاي در حال توسعه و کمتر توسعه یافته رغبتی به رعایت
حقوق مالکیت فکري در رابطه با این فناوريها ندارند و بر این باورند بهتر است حقوق
مالکیت فکري در خصوص این فناوریها کنار گذاشــته شــود .اما از آنجائیکه حمایت
از حقوق مالکیت فکری عاملی مهم در تشــویق و ارتقاء نوآوری و موجب رشــد تولید
و توزیع فناوریهای دوســتدار محیط زیست در ســطح جهانی است ،این نظر چندان
مطلوب و قابل پذیرش نیســت .براي فائق آمدن بر این چالشها ،دولتها باید به دنبال
اتخــاذ اقدامات و راهکارهایی بــرای غلبه بر موانع حقــوق مالکیت فکري در خصوص
انتقال فناوري به کشــورهاي نیازمند باشند .در این خصوص میتوان با استفاده از کلیه
ظرفیتها و انعطافهــاي حقوق مالکیت فکري ،از جمله مجــوز اجباري بهرهبرداري،
استثنائات حق اختراعات ،واردات موازي ،استثنائات امکان دریافت ورقه اختراع و توجه
بیشتر به سیاستهاي متناسب با وضعیت کشورهاي در حال توسعه ،نظام حقوق مالکیت
فکري را با نیازهای کشورهای در حال توسعه تطبیق داد و انتقال فناوریهای دوستدار
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محیط زیست به این کشورها را تسهیل نمود .در واقع آنچه کارا و راه گشاست وجود
یک نظام مالکیت فکری منعطف اســت تا بتواند انتقال فناوریهای دوستدار محیط
زیســت را تســهیل نماید .وجود حقوق مالکیت فکری که هم تضمین کننده حقوق
دارندگان حق باشــد و هم راهکارهایی چون لیسانس اجباری ،استثنائات حق اختراع
و مکانیزمهایی از این قبیل را جهت تسهیل دسترسی به اختراعات و فناوری در خود
بگنجاند یک ضرورت است.
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عبدالحسین شیروی ،عطیه شاه حسینی

(9ویژه نامه حقوق مالکیت فکری).
 .17نیاورانی ،صابر ،جاوید ،احســان«.)1395( ،حق دسترسی به داروهاي اساسی

در چارچــوب موافقتنامه تریپس و چالش حمایت از حق بینالمللی بشــر بر
سالمت» ،مجله حقوقی بینالمللی ،ش .54
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