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هاي  از حقوق آفرینش يبردار امتناع از صدور مجوز بهره رقابتی تحلیل

  يفکر

 ٭دکتر میرقاسم جعفرزاده  
 ٭٭ناطق نوري سوده

 چکیده
از  یکیبه  يبردار از صدور مجوز بهره يهاي فکر امتناع دارندگان حقوق آفرینش

 ینهزم ینا در امروزهشده است.  یلشاخه از حقوق تبد ینها در ا حوزه ینتریزبحث برانگ
در اصل انعقاد قرارداد و انتخاب طرف قرارداد  يهاي فکر که دارندگان حقوق آفرینش

 صدور از امتناعکه  یهزمن یندر ا همچنین. ندارد وجود یديآزادند ترد برداري  مجوز بهره
 نیز شود ضد رقابتی آثار به منتهی خاص و استثنایی شرایط در تواند می برداري  بهره مجوز
 هاي نظام میان خاص، شرایط این تفسیر و تعیین در منتها. شود نمی دیده نظري تالفاخ

 . خورد می چشم به جدي رویه اختالف اروپا اتحادیه و آمریکا متحده ایاالت حقوقی
 يدارندگان آثار فکر یرمشروطغ جانبه یکامتناع  یکا،متحده آمر یاالتا حقوقدر 
 در آن هم مشروط، امتناع تنها وشده  اعالمت معاف از اعمال مقررات حقوق رقاب اصوالً
در  برابر، در. گرفت خواهد قرار شدن شناخته ضد رقابتیمعرض  در محدود، بسیار شرایط
 رقابتی ضد رفتار یک صورتیدر  برداري  از صدور مجوز بهره امتناع اروپا، اتحادیهحقوق 
 باشد، داشته قرار تجاري برتر قعیتمو در فکري آفرینش حق دارنده اوالً:که:  شود می تلقی

                                                
 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.٭
 تهران. تحقیقات و علوم واحد: اسالمی آزاد دانشگاه خصوصی حقوق دکتري دانشجوي ٭٭
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:ثالثو  یدارائه ننما برداري امتناع از صدور مجوز بهره يبرا یموجه یلدل یچه ثانیاً:  دسترسی اً
 بازار در رقابت مخل ایشان متناعبوده و ا ضروري اولیه بازار در رقابت براي فکري حق به

 . شود ثانویه
 اجراي قانون در ایرانی گذار نونقا بینی پیش عدم رغم علی یران،حقوق ا در
 ییو شبه قضا ییقضا یهفقدان رو و اساسی قانونچهل و چهارم  اصل کلی هاي سیاست
 يا یهقانون فوق، بتوان رو 45موسع از بند (ط) ماده  تفسیر با رسد یبه نظر م ،رقابت يشورا

خاص  یطر شرارا د يفکر ینشحق آفر دارندهاروپا اتخاذ نمود و  اتحادیه رویه به نزدیک
 آن طی که خاصی شرایط تعیین حال، عین دردانست.  برداري متعهد به صدور مجوز بهره

 شوراي عهده به شرایط آن شرح و شود می شناسایی برداري بهره مجوز صدور به تعهد
  گام بردارد. ینهزم یندر ا تواند می راهنما اصول تدوین طریق از که باشد می رقابت

 گانکلید واژ
 اتحادیه آمریکا، متحده ایاالت فکري، هاي آفرینش حقوق، برداري بهره مجوز اع،امتن

 .اروپا
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 مقدمه
 برداري از صدور مجوز بهره يهاي فکر امتناع دارنده حقوق آفرینش یرقابت ابعاد

همه  دبوده است. با وجو یفراوان يو گفتگوها یبررس موضوع یراخ يها ) در سالیسانس(ل
. دارند نظر اتفاق اصل دو زمینه در محققین حوزه، این در موجود راتنظ اختالف و اه بحث
 همچنین و برداري  در اصل صدور مجوز بهره يدارندگان آثار فکر ینکه،نخست ا اصل

 حق دانان، حقوق از بسیاري نظر به. آزادند برداري طرف قرارداد مجوز بهره انتخاب
 ترین بنیادي از یکی مجاز، غیر برداري هرهب از دیگران منع در فکري هاي آفرینش دارندگان
 اصل 1.استشناخته  یتبه رسم آنان براي يفکر یتحقوق مالک نظام که است امتیازاتی

. یردمورد کنترل قرار گ يبه نحو یستیبا حق، این شناسایی از ناشی انحصار ینکها دوم
 آثار احبانص براي انحصاري حقوق شناسایی و گیري شکل اوایل همان ازآنکه  یحتوض

 ریشه عمدتاًها  نگرانی این. شد آشکار یقانون انحصار این دامنه زمینه در ها نگرانی فکري،
 قرار شناسایی مورد حصار،هدف اعطا ان با تنها فکري آفرینش حق کهاند  داشته نگاه یندر ا

ار قر یابیمورد ارز عموم منافعدر تعامل با  یستیانحصار اعطا شده با بلکهاست  نگرفته
اش را  ياز اثر فکر يحق استفاده انحصار ياثر فکر یک ینندهآفر یگر،. به عبارت دیردگ

افراد و انتفاع جامعه در سطح  یرحقوق سا یاکه مخل رقابت آزاد  يا دارد، منتها نه تا درجه
 يابزارها ي،هاي فکر است که همراه با توسعه حقوق آفرینش یلدل ینکالن باشد. به هم

 ینا ینثرترؤاز م یکیاند. حقوق رقابت،  یافتهرشد و توسعه  یزحقوق ن یناکننده  یلتعد

                                                
1. Beatriz Conde Gallego, “Unilateral Refusal to License Indispensable Intellectual 

Property Rights - US and EU Approaches” in Josef Drexl, ed., Handbook on 

Intellectual Property and Competition Law (Munich: Max Planck Institute for 

Intellectual Property Research in Competition and Tax Law, 2008) at 215. 
 .باشد می استنباط قابل تریپس موافقتنامه 40 ماده از اصل این
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 يهاي فکر رفتار دارندگان حقوق آفرینش یلباشد که در موارد مختلف در تعد یابزارها م
 داشته است.  يا کننده یینشان نقش تع آنها از حقوق برداري و نحوه بهره

هاي  ار دارندگان حقوق آفرینشدو دسته رفت نسبت بهحقوق رقابت  ی،طور کل به
صرف  يکه در راستا است رفتارهایی شاملاول،  دسته: دهد حساسیت نشان می يفکر

2گیرند می صورت يفکر ینشحق آفر از استفاده
 که است رفتارهاییشامل  دوم دسته و 

 از دارنده امتناع مثال، عنوان به. 3هستند فکري آفرینش حق از استفاده صرف از فراتر
شود، جزء گروه اول و  یبه آثار ضد رقابت یکه منته یدر صورت، برداري بهره مجوز صدور

با موضوع  یارتباط یچکه ه یگريبه انعقاد قرارداد د برداري اجبار طرف قرارداد مجوز بهره
شوند.  یم یتلق حقدارنده  یضد رقابت يندارد جزء گروه دوم رفتارها يفکر ینشحق آفر

 گروه، رفتار ضد ینا در زیرا،وجود ندارد  یاديز ینگران اخیر هگرو يرفتارها ینهزم در
شده در مقررات حقوق رقابت بوده و تنها نکته مهم  یینتع ياز رفتارها یکیاساسا  یرقابت

 در ولی. است فکري هاي آفرینش حقوقمرتبط با  دعاويبر  یرقابت قواعد صحیحاعمال 
 حقش، از يفکر آفرینشدارنده حق  صرف استفاده یعنی اول، گروه رفتارهاي زمینه
 از یکی برداري  بهره مجوز صدور از امتناع .دوجود دار یاديز هاي یو نگران ها بحث
 جهت آن از ي،رفتار خاص دارندگان آثار فکر ینست. اا رفتارها ینا نمونه ترین مهم

 حق وفاع در انت دارنده انحصاري حق میان يدر منطقه مرز یقاًدق که دارد اي ویژه اهمیت
جامعه  یازمحصوالت مورد ن یدتول و توسعه براي ضروري تسهیالت به دسترسی بر عموم
 مجوز صدور از امتناع موارد تکلیف تعیین دشواري دیگر، عبارت به. گیرد می قرار
 فکري هاي آفرینش حقوق دارندگان انتفاع مهم مظاهر از یکی که این است دربرداري  بهره
 به منتهی دیگران، به استفاده اجازه عدم و انحصاري استفاده در آنها قح یعنی شان، حق از

                                                
2. Mere exercise of intellectual property rights (IPRs). 

3. Something more than mere exercise of IPRs. 
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 تحدیداز اصل و نحوه  یو نگران یفتکل یینتع يدشوار ین. همشود می ضد رقابتی آثار
 اتخاذ به منتهی که است فکري هاي آفرینش حقوق دارندگان بهدامنه انحصار اعطا شده 

 یاالتا یه. رواست شده مختلف حقوقی هاي نظام در رفتار این به نسبت متفاوت هاي رویه
در دو  یراخ يها است که در سال یتاروپا از آن جهت حائز اهم یهو اتحاد یکامتحده آمر
مرتبط با امتناع از  يدعاو آمریکامتحده  یاالتا دراند.  یافتهمتفاوت توسعه  جهت کامالً

 ییشاسا بدون و فکري هاي ینشآفر حقوق دارندگانبه نفع  یشترب برداري صدور مجوز بهره
 یهمحاکم اتحاد که حالی است در ایناند.  یدهرس یانبه پا برداري تعهد به صدور مجوز بهره

 تسهیالت به رقبا دسترسی امکان مینأتآزاد و  رقابت زمینه ایجاد بر یشترياروپا، تمرکز ب
اختالف  يا یشهرعوامل  ارزیابیواگرا،  يها یهرو ینا یقدق مطالعه. اند داشته ضروري
به  ییگو بدون پاسخ یرانا ینظام حقوق يمناسب برا یکردرو ییو شناسا رویکردها
 محقق نخواهد شد:  یلذ یادینبن هاي پرسش

 در فکري هاي آفرینش حقوق دارنده به شده اعطا انحصاري حق ینکهاول ا پرسش
 ،خالل در رقابتا یلخارج شده و به دل یرفتار موجه قانون یک چهارچوب از شرایطی چه

 رفتار شدنعوامل ضد رقابتی  یاعامل  آیا که شود روشن باید همچنینشود؟  یمحدود م
 یستیبا يدارنده و خود محصول فکر یا شود میاخالل در رقابت  صرفبه  محدود دارنده،

 ایاالت حقوقی هاي نظام رویه یقیمطالعه تطب با ند؟در بازار داشته باش یگريخاص د یطشرا
که  نمود یبررس یستیبا برداري امتناع از صدور مجوز بهره ینهدر زم اروپا اتحادیه و متحده

 صدور از امتناع نمودن تلقی ضد رقابتی براي را مشابهی شرایط حقوقی، هاي نظام این یاآ
که  یپرسش مهم داخلی، حقوق حوزه همچنین در اند؟ گرفته نظر در برداري بهره مجوز

و فقدان  یرانا یرقابت مقررات بودن التصویب جدید به توجه باکه  ین استشود ا طرح می
 اصل اجراي قانون 51ماده  آیا، برداري مرتبط با امتناع از صدور مجوز بهره ییقضا یهرو

که استفاده از انحصارات اعطا شده در قالب حقوق  یچهل و چهارم قانون اساس
 قانونی ايتواند مبن یم ید،نما یمکه مخل رقابت باشد منع  يرا به نحو يهاي فکر آفرینش
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 یاآ گردد؟ تلقی برداري بهره مجوز صدور از امتناع شناختن ضد رقابتی براي مناسبی
 يبرا برداري بهره مجوز صدور از امتناع ممنوعیت الذکر فوققانون  45توان از ماده  یم

با توجه به  ینکها یتقرار دارد را استنباط نمود؟ و نها يبرتر تجار یتکه در موقع يا دارنده
هاي  و امکان تسلط دارندگان حقوق آفرینش ناوريدر حوزه ف یرانبودن بازار ا یمصرف
تعهد  یی(شناسا اروپا اتحادیه رویه با همگرا اي رویه اتخاذ ی،در بازار داخل یخارج يفکر

 یست؟ن یرانتر به حال بازار ا خاص) مناسب یطدر شرا برداري به صدور مجوز بهره
 حقوقی نظام دو قضایی رویه تحقیق این در فوق، سؤاالت به پاسخگوییور منظ به
مورد  برداري امتناع از صدور مجوز بهره ینهدر زم اروپا اتحادیه و آمریکا متحده ایاالت
 امتناع ی،دو نظام حقوق ینا ییقضا یهاز آنجا که در رو همچنینقرار خواهد گرفت.  یبررس
 مطرح) رایت کپی( تألیف حقحق اختراع و  حوزهدر  تربیش برداري بهره مجوز صدور از

هاي  دو شاخه خاص از حقوق آفرینش ینهم ینهدر زم یزمقاله ن ینمباحث ا، شده است
  شود. طرح می يفکر

و  یدو نظام حقوق ینا ییقضا یهرو یکه با بررس ین استحاضر ا یقتحق هدف
از حق اختراع  برداري دور مجوز بهرهآنها در حوزه امتناع از ص یهاختالف رو یلدال یابیارز
 همین به. آورد فراهم را یرانا ینظام حقوق برايمناسب  اي رویهاتخاذ  لیف زمینهأت حقو 

 اتحادیه و آمریکا متحده ایاالت حقوقی نظام دو تطبیقی مطالعه که نمود ادعا توان می دلیل
 و بوده یمهم يکاربرد یجنتا يدر عمل حاو بلکه یستصرف ن يبحث نظر یک تنها اروپا،
 یرا،. زباشد مربوط مقررات تفسیر در محاکم و ایران رقابتی مرجع بخش الهام تواند می

به  اساسی قانون چهارم و چهل اصل اجرایی قانون 51 مادهکه اشاره شد،  طور همان
هاي  کند که استفاده از انحصارات اعطا شده در قالب حقوق آفرینش یم یانصراحت ب

 به گذار قانونمندرج در آن قانون شود.  یبه نقض مقررات رقابت یمنته ستیینبا يفکر
 پرسش از یکی کوشد می تحقیق این و نماید نمی اشاره حوزه این در برانگیز بحث مصادیق

و چهارم  چهل اصل اجراي قانون 51 ماده نظر مورد مصادیق ترین حساس و برانگیزترین
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 حقوق حساسیت دلیل بهاز آنجا که  همچنین. دده قرار بررسی مورد را یاساس قانون
در  ينوآور يدر توسعه و بارور ،به خصوص حق اختراع آنها، نقش و فکري هاي آفرینش

اعطا  ياز سوء استفاده از حقوق انحصار یسو و خطرات ناش یکجامعه و رشد اقتصاد از 
 یفوظا ینتر از مهم یکی یگر،د ياز سو يهاي فکر شده به دارندگان حقوق آفرینش

ضد  یطبوده که شرا ییاصول راهنما یانامه  یینوضع آ ی،هاي حقوق در نظام یرقابت ينهادها
 ینا ،را به صورت مبسوط شرح دهند برداري رقابتی شدن امتناع دارنده از صدور مجوز بهره

اروپا  یهو اتحاد یکامتحده آمر یاالتا قضایی رویهشده در  یینتع یطشرا یبا بررس یق،تحق
 وآورد.  یباشد فراهم م یرانا یکه مناسب نظام حقوق ییاصول راهنما ینتدو يرا برا ینهزم

 این فناوري انتقال حوزه در خصوص به اروپا اتحادیه با ایران تجاري مناسبات اینکه، نهایت
 این حوزه در شده تعیین اجراهاي ضمانت با ایران حقوقی جامعه که طلبد می را مهم

 اختالف بروز فرض به تا باشد آشنا برداري  بهره مجوز صدور از امتناع زمینه در اتحادیه
 .نماید استناد قضایی رویه این به بتواند

 یترا یاز حق اختراع و کپ برداري موضوع، امتناع از صدور مجوز بهره یتبه اهم نظر
 یهو سپس رو گرفت خواهدمورد مطالعه قرار  یکامتحده آمر یاالتا یابتدا در نظام حقوق

 و نظام دو این مقایسه از پس اًنهایت. شد خواهد بررسی رفتار یناروپا نسبت به ا یهاتحاد
 ایران حقوقی نظام در برداري بهره مجوز صدور از امتناع آنها، رویه اختالف دالیل ارزیابی

 .گرفت خواهدقرار  یمورد بررس ایران رقابتی مقررات چهارچوب در و
 
 کاآمری متحده ایاالت رویکرد .1

برداري  را نسبت به امتناع از صدور مجوز بهره یکامتحده آمر یاالتا ییقضا یهرو
نمود. در مرحله اول،  یمتقس 2004در سال  ینکوتوان به دو دوره قبل و بعد از پرونده تر یم 
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از صدور  يبودن امتناع دارندگان آثار فکر یاماره قانون ییبه سمت شناسا ییقضا یهرو
 4.شد می تلقی رد قابل خاص شرایط در البته که اي اماره ،رفت یم یشپ برداري مجوز بهره

 اماره وجود بر 2004 تا 1970 هاي سال بین در متعددي دعاوي در متحده ایاالت محاکم
از  یکیاند.  کرده تأکید برداري بهره مجوز صدور از امتناع بر دارنده حق بودن قانونی
 رالجن یتاامتناع شرکت د ینهدر زم 5جنرال دیتا به معروف دعواي ي،دعاو ینا ینتر فومعر
بود.  رایانه تعمیر خدماتخود در عرضه  یبرق هاي شرکت به برداري  بهره مجوز صدور از

 یانهرا یرادیابافزار ا در برنامه نرم یفلأو دارنده حق ت یانهکننده را یدجنرال تول یتاشرکت د
 ارائه کنندگان مصرف به را جنرال دیتا هاي رایانه تعمیر خدمات هک یبرق يها بود. شرکت

 مرحله دربودند.  ایرادیاب افزار نرم برنامه از برداري بهره مجوز صدور خواستار نمودند، می
دارنده  یرقانونیاحتمال که رفتار انحصارطلبانه غ ینا ییضمن شناسا 6دادگاه گیري، تصمیم
کرد  یدکأظاهر شود، ت برداري هرهممکن است در قالب امتناع از صدور مجوز ب یف،لأحق ت

مناسب  يتجار یهاش، توج ياز استفاده از آثار فکر یگرانحق دارنده بر خارج کردن د«که 
 به برداري خواهد بود که از امتناع دارنده از صدور مجوز بهره احتمالی ضررهاي براي

نده بر خارج بودن حق دار یاگرچه دادگاه اماره قانون 7.»شد خواهد وارد کنندگان مصرف
با  نمود، یقابل رد معرف يا اش را اماره ياز دامنه استفاده کنندگان آثار فکر یگرانکردن د

ممکن است رد  یرمحتملینادر و غ یاربس یطاماره در شرا ینا«که  نمود یدکأحال ت ینا

                                                
4. H. Hovenkamp, M.D. Janis & M.A. Lemley, “Unilateral Refusal to License in the 

U.S.” (2002) 2:1 J. of C. L. & Eco. 20. 

5. Data General Corp. v. Grummant Systems Support Corp., 36 F.3d 1147 (1st Cri. 

1994). 
6. The First Circuit. 

7. Ibid., at 1187. 
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 ودب خواهد يمورد ،بودن رفتار دارنده یاز موارد رد اماره قانون یکیاز نظر دادگاه  8»شود.
 آنجا از و است آورده دست به یرقانونیغ يا یوهخود را به ش يکه ثابت شود که او حق فکر

 قوت به اماره است، بوده قانونی دیتاجنرالشرکت  يخذ حق فکرأپرونده، نحوه  یندر ا که
 9.نماید امتناع برداري بهره مجوز صدور از داشته حق او بنابراین و باقی است خود

 يدر دعوا 10آمریکا متحده ایاالت نه منطقه بخش نظر تجدید اهدادگ 1998 سال در
 و دادمجدد قرار یدکأو ت ییشناسا مورد را دیتاجنرال دعواي در شده ایجاد مارها 11کداك

 کداك شرکت میان که دعوا این در. شناخت رسمیت به نیز اختراع حق مورد در را آن
 کننده ارائه هاي شرکت از گروهی و )یکروگرافیکو ما یفتوکپ يها کننده دستگاه ید(تول

 یارائه کننده خدمات مدع يها شرکت بود، گرفته صورت کداك تولیدات تعمیر خدمات
به آنها  یفلأحق ت یاحق اختراع  يدارا يبودند که امتناع شرکت کداك از فروش کاالها

دگاه، به نظر دا 12.باشد میقانون شرمن  2و  1مواد  نقض دیگر يرفتارها برخیدر کنار 
او از صدور مجوز  جانبه یکشامل امتناع  اختراع حق دارنده به شده اعطا انحصار
 دلیل، همین به و شود می نیزموضوع حق اختراع  يفروش کاال یااز حق اختراع  برداري بهره
معتبر  ياش، رفتار ياز دامنه استفاده از حق فکر یگراندارنده در خارج کردن د یلتما

فوق  اماره آن یکه ط استثنایی موارد از دیگر یکی دادگاه حال، نعی درشود.  فرض می
 مجوز صدور از امتناع در دارنده رقابتی ضد قصد که دانست مورديرد خواهد بود را  قابل

                                                
8. Ibid. 

9. Ibid., at 1188. 

10. The Ninth Circuit 

11. Image Technical Services, Inc. v. Eastman Kodak Co., 125 F.3d 1195, at 1218 

(9th Cir. 1997), cert. denied, 118 S.Ct. 1560 (1998).[Kodak] 
12. The Sherman Anti-trust Act, United States Congress, 1890. 
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 13.شود احراز برداري بهره
 ییبا انتقاد از شناسا 15زیراکس دعواي در 14فدرالنظر  تجدیددادگاه  2000سال  در

به  اختراع، حق حوزه در حداقلدارنده حق اختراع،  يبرا برداري بهرهتعهد به صدور مجوز 
 16»یبودن ذات یقانون«به اعالم  یشترب ینمحقق یدست زد که از نظر برخ يا قاعده یجادا

 یاديدعوا که شباهت ز یندر ا 17.داشت شباهت برداري امتناع دارنده از صدور مجوز بهره
و  يبردار یکپ يها کننده دستگاه یدکه تول سیراکداشت، شرکت ز یتاجنرالد يبه دعوا

و حق  یفلأحق ت ياش (هردو يفکر وقاز حق يبردار هچاپ بود از صدور مجوز بهر
مستقل  يها به شرکت يشده از حق فکر یدحق فروش محصوالت تول یناختراع) و همچن

 ینهر زمنظر فدرال، د یدکرد. دادگاه تجد یامتناع م جانبی و تعمیري خدمات کنندهارائه 
 دعواي در دادگاه نظر اًعنی یف،لأاز حق ت برداري  از صدور مجوز بهره یراکسامتناع ز

 اختراع،از حق  برداري در حوزه امتناع از صدور مجوز بهره یول کرد، تکرار را دیتاجنرال
 خود انحصار که دارد حق اختراع حق دارنده استثنایی، بسیار شرایط درمگر « داشت اظهار

به  18.»نماید محدود نیز را ثانویه بازار در رقابت و برده فراتر فکري محصوالت امنهد از را
از حق اختراعش  برداري در امتناع از صدور مجوز بهره یراکسنظر دادگاه، اقدام شرکت ز

                                                
13. Ibid., at 1218. 

14. The Federal Circuit. 

15. In re Independent Service Organizations Antitrust Litigation (CSU v. Xerox) 203 

F.3d 1322 (Fed. Cir. 2000). [Xerox]. 

16. Per se legality . 

17. Gallego, supra note 1 at 218; Hovenkamp, supra note 2 at 20; D. Jeffrey Brown & 

Patrizia Martino, “Intellectual Property Licensing by the Dominant Firm: Issues and 

Problems - A Canadian Perspective” (2006) 55:4 DePaul L. Rev. 1247 at 1251. 

18. Xerax, supra note 13 at 1327-1329. 
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باشد،  میاگرچه مخل رقابت در بازار مربوط به محصوالت مرتبط با موضوع حق اختراع 
 محدود مقررات اعمالحق اختراع دارنده بوده و از  يحصارهنوز در حدود چهارچوب ان

. از نظر دادگاه، حق دارنده در امتناع از صدور مجوز است امان در رقابت حقوق کننده
 خذأ در فریبکاري 19ي،انتقال اجبار یاتنها در صورت وجود قرارداد فروش  برداري بهره
 21محدود خواهد شد. 20صوري دعواي طرحو  اختراع، حق

 نداشت، فکري هاي آفرینش حقوق با مستقیم ارتباط که دعوایی در 2004 سال در اام
 و برتر تجاري قدرت بودن دارا صرفاعالم کرد که  22یکامتحده آمر یاالتا یعال دیوان

خاص باشد،  یرفتار ضد رقابت یکهمراه با  ینکهبدون ا قرارداد، انعقاد از خودداري
نون شرمن را فراهم آورد. به نظر دادگاه، امتناع شرکت قا 2اعمال ماده  ینهتواند زم ینم

تواند ضد  ینم ییخود نه تنها به تنها ياز انعقاد قرارداد با رقبا يبرتر تجار یتموقع يدارا
 و تولید انگیزه ارتقاساز  ینهآزاد و زم ینظام رقابت یکشود بلکه از ملزومات  یرقابتی تلق
مورد امتناع از صدور مجوز  در اًیممستق ینکوتر يدعوا اگرچه 23.یدآ یبه شمار م یزن اختراع
موضوع  از تر یعدر حوزه وس اًمنطق یول یست،ن فکري هاي آفرینش حقوق از برداري بهره

آثار  یامتناع از فروش، امکان استناد به قواعد ضد رقابتی و بررس یعنیبحث در پرونده، 
 یبه نظر برخ 24.دارد می اعالم ممنوعا ر قرارداد انعقاد از دارنده امتناع صرف یضد رقابت

 اًیبدادگاه با دخالت حقوق رقابت در حوزه امتناع از فروش، تقر یدبرخورد شد ین،محقق

                                                
19. Tying arrangements . 

20. Sham litigation. 

21. Ibid., at 1327. 

22. The U.S. Supreme Court. 

23. Parker v. Brown, 317 U.S. 341, 351 (1943); Verizon Communications Inc. v. Law 

Offices of Curtis v. Trinko, LLP, 540 U.S. 398 (2004) at 407.[Trinko]  

24. Gallego, supra note 1 at 221. 
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دارندگان حقوق  يبرا برداري تعهد به صدور مجوز بهره ییشناسا يرا برا ینهزم
ادگاه در د ینکها گروه، این نظر به 25برده است. ینطور کامل از ب به يهاي فکر آفرینش

 تأکید »نوآوري هاي انگیزه حفظ« بر است ملموس هاي دارایی باکه مرتبط  ییدعوا
 در که معنا است ینا هب نماید، می اجتناب قرارداد انعقاد به تعهد شناسایی از و نماید می

 ارتباط آن اعطا که اختراع حق خصوص به فکري، هاي آفرینش حقوق با مرتبط دعاوي
 به را تعهدي چنین اولی، طریق به دارد، نوآوري و تولید هاي یزهانگ حفظ با مستقیم
  26.شناسد نمی رسمیت

در برخورد با امتناع از صدور  یختار ینا ازمتحده  یاالتا ییقضا یهرو یب،ترت ینا به 
 یلنموده و تما یرموسع تفس یارحق دارنده در امتناع را به صورت بس، برداري مجوز بهره

از خود نشان داده  حق این نمودن محدود به -باشد داشته تمایلی اساساً اگر– یزيناچ یاربس

                                                
25. M.A. Carrier, “Refusla to License Intellecutal Property After Trinko” (2006) 55 

Depaul L. Rev. 1191 at 1199. 
 مـروج کـه   کـا یمتحـده آمر  یاالتحقوق رقابت ا یننو یکردرو با اي فله معافیت این محققین از برخی نظر به
 اسـت  دعـوا  آن شـرایط  بـه  توجـه  بـا  و دعـوا  هـر  در رقابـت،  بـر  مشـکوك رفتار  یآثار مثبت و منف یابیارز

 به:  نگاه کنید یشترمطالعه ب براي. ندارد هماهنگی
Kelvin Hiu Fai Kwok, “A New Approach to Resolving Refusal to License Intellectual 

Property Rights Disputes” (2011) 34:2 W. Comp. 261 at 267-68.  

26. Abraham Hollander, “Compulsory Licensing” in Marcel Boyer, Michael Trebilcock 

& David Vaver, eds., Competition Policy and Intellectual Property (Toronto: Irwin 

Law, 2009) at 341; Eleanor M. Fox, “Monopolization, Abuse of Dominance, and 

Refusal to License Intellectual Property to Competitors – Do Antitrust Duties Help or 

Hurt Competition and Innovation? How Do We Know?” in Claus-Dieter Ehlermann 

and Isabela Atanasiu, eds., European Competition Law Annual 2005; The 

Relationship between Competition Law and Intellectual Property Law (Oxford: Hart 

Publishing, 2007) at 637. 
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صدور مجوز  يبا آنچه در اصول راهنما یی،قضا یهرو یريگ موضع ینا البته 27است.
متحده درج شده است  یاالتا 1995مصوب  يهاي فکر از حقوق آفرینش برداري بهره

 براي فکري یتمالک نظام که حصاريان حق کهنماید  می یدکأاصول ت ین. ایدنما یهمسو م
 اي مالکانه حق با ساختاري، هاي تفاوت برخی از نظر صرف شناسد، می رسمیت به دارنده

در سند  ینهمچن 28.ندارد تفاوتی آورند، می ارمغان به خود دارندگان براي اموال سایر که
رتر خود قدرت ب يبه خود يهاي فکر شده است که حقوق آفرینش یدکأفوق الذکر ت

از قدرت برتر  وقنوع حق یندارنده ا یکنند و اگر به فرض یبه دارنده اعطا نم يتجار
 ينخواهد شد و تعهد یتلق یخود ضد رقابت يبه خود يبرتر ینبرخوردار باشد، ا يتجار
 29آورد. یدارنده به وجود نم يبرا برداري بر انعقاد قرارداد مجوز بهره یمبن

 يمتحده با همکار یاالتا يارت دادگستروز يکه از سو یگريمشترك د سند
گذشته را کنار  ییشده است، لفافه گو ینتدو 2007در سال  فدرال تجارت یسیونکم

اشاره کرده  اختراعاز حق  برداري گذاشته و به صراحت به بحث امتناع از صدور مجوز بهره
 معدود از را ريبردا بهره مجوزموارد مربوط به امتناع از صدور  ،اوالً اخیر، سند 30است.

                                                
27. Katarzyna Czapracka, Intellectual Property and the Limits of Antitrust, 

(Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2009) at 46. [Czapracka, “IP”]; Christina Bohannan 

& Herbert Hovenkamp, “Concereted Refusal to License Intellectual Property Rights” 

(2011) 1 Harvard Business Law Review Online at 21. 
28. U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, Antitrust 

Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, April 6, 1995, at 2.1. Online: U.S. 

Department of Justice <http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/0558.htm>. 
29. Ibid., at 2.2. 

30. U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, Antitrust 

Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition 

(April 2007). Online: USDJ &FTC: 
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و حقوق رقابت  يهاي فکر حقوق آفرینش یانم 31تواند رابطه مکمل یم که داند می مواردي
 که هایی ندهرا در پرو ییقضا یهرو ینسند همچن ینا 33.نماید یلتبد 32متعارض رابطه به را

 هاي پرونده از کدام هیچ که افزاید می و نماید می معرفی غیرشفاف و ناقص شد، ذکر
 صدور از امتناع آن طی که شرایطی تشخیص جهت کافی راهنمایی زیراکس و کداك
نظر  درسند،  ینا موجب به. دهند نمی دست به شود می ضد رقابتی برداري بهره مجوز

ضد رقابتی بودن رفتار  یابیارز يبرا يبردار هگرفتن قصد شخص ممتنع از صدور مجوز بهر
 در افراد عمل بودن ضد رقابتی ارزیابی کنونی شیوه بااو (نظر دادگاه در پرونده کداك) 

 هماهنگی نماید می تمرکز نوعی اقتصادي معیارهاي بر که متحده ایاالت رقابتی قوانین
بودن امتناع  یخاص رد اماره قانون یطکه شرا یدنما یم یدکأسند ت ینا عالوه، به. ندارد

به رفع  یوجه کمک یچه هطرح شده است ب یراکسدادگاه در پرودنده ز يدارنده که از سو
 یاقرارداد فروش  وجودگانه مذکور ( هرکدام از موارد سه زیرا،کند  ینم ینهزم ینابهام در ا

تواند  یم یی) به تنهاصوري دعواي طرحخذ حق اختراع و أدر  یبکاريفر ي،انتقال اجبار
 باشد. یرقابت مقررات استناد به دعوا طرح يمستقل برا يا ینهزم

و امتناع  34امتناع مشروط یاناز انواع امتناع، م یفبدون ارائه تعر تاًنهای سند این

                                                                                                              
← 

< http://www.justice.gov/atr/public/guidelines>. 
31. Complementary . 

32. Contradictory. 

 و شـد  مـی  تلقـی  متعـارض  بیستم، قرن دوم نیمه تا رقابت حقوق و فکري هاي آفرینش حقوق میان رابطه .33
 کننـده  اعطـا  یکی( دارند اهداف در که بنیادینی تعارض دلیل به حقوق از شاخه دو این که بود این بر یدهعق

 بـا  بیسـتم  قـرن  اواخـر  از نگـاه  این. نیستند جمع قابل گاه هیچ) است انحصار کننده محدود دیگري و انحصار
 همـان  کـه  مشـترك  دفهـ  یـک  تـأمین  براي حقوق از شاخه دو این آن موجب به که شد جایگزین نگاهی
 . اند آمده وجود به است اجتماعی رفاه سطح ارتقا و اقتصادي رشد نوآوري، ترویج

34. Conditional refusal. 
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شود.  می یکاز حق اختراع قائل به تفک برداري از صدور مجوز بهره 35غیرمشروط جانبه یک
 معاف رقابت حقوق قوانین اعمال دامنه از را غیرمشروط جانبه یک متناعکه ا یبترت ینبه ا
 خاص شرایط در باشد ضد رقابتی آثار حامل که صورتی در را مشروط امتناع و نماید می
 دارد که:می اذعان فوق سند. داندمی رقابت قانون چهارچوب در بررسی قابل

دارنده از  جانبه یکموارد صرف امتناع  يبرا یبر قواعد رقابت یمبتن یتمسئول شناسایی
 بدون شوندجبور ها م شود که شرکت از حق اختراع، موجب می برداري صدور مجوز بهره

 حقوق بنیادین هدف با که است اي نتیجه اینو  یندخود کمک نما يبه رقبا یواقع یلتما
سبب محدود شدن حق دارنده  دارنده، شناختن مسئول عالوه، به. دارد تعارضاتی رقابت

 منع حق همانا که شود می او حق هاي قسمت ترین اي یشهاز ر یکیحق اختراع در اعمال 
 36.باشد می اثرش از برداري بهره از دیگران

 آمریکا متحده ایاالت در گیر تصمیم مراجع و محاکم شود، می مالحظه که طور همان
دهند که امتناع  ینجا گسترش مآ هتا ب ار يدارندگان آثار فکر يحق انحصار يقلمرو

 یند،انم ینم یتلق یررقابتیغ یطیشرا یچرا در ه برداري بهره مجوز صدور از آنها یرمشروطغ
او از جمله  يقرار داشته و اثر فکر يبرتر تجار یتدر موقع دارندهکه  یفرض در حتی

رقابت  به یارقابت در بازار شد  واردداشتن آن نتوان  یارباشد که بدون در اخت یمحصوالت
 یکردبا رو فکري آثار دارندگان انحصاري حق قلمروي از موسع برداشت اینداد.  ادامه
 یاروپا م یهاتحاد یهرو ررسیب هب ابتدا ،ندارد. در ادامه یروپا هماهنگا یهاتحاد یکنون
 .ییمنما یفوق اشاره م يها رویه اختالف در مؤثر يا ریشهعوامل  یبرخ به سپسو  یمپرداز

 
 اروپا اتحادیه رویکرد .2

از حقوق  برداري اروپا در برخورد با امتناع از صدور مجوز بهره یهاتحاد رویکرد
                                                

35. Unilateral, unconditional refusal. 

36. Ibid., at 6. 
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 یط را معکوس روندي آمریکا، متحده ایاالت رویکرد با مقایسه در کريفهاي  آفرینش
 یواناروپا طرح شد، د یهدر حوزه اتحاد 1980 دههکه در اواخر  یینموده است. در دو دعوا

 برداري در امتناع از صدور مجوز بهره يحق دارندگان آثار فکر 37اروپا یهاتحاد يدادگستر
 يآثار اعطا شده است. در دعوا گونه ینبه دارندگان اکرد که  یتلق يرا اساس حق انحصار

امتناع ولوو از  یاال مواجه بود که آؤس یندادگاه با ا 38ولوو معروف است، ياول که به دعوا
 آنهاکه  یطیخود در شرا يخودرو به رقبا یدکیاز قطعات  برداري صدور مجوز بهره

 یو ضد رقابت يبرتر تجار یتوقعسوء استفاده از م بودند، یحاضر به پرداخت مبلغ معقول
تنها ، برداري بهره مجوز صدور از امتناع با ولوو شرکت. به نظر دادگاه، یرخ یاشود  می یتلق

خود  يبه خود اقدام اینو با  کردهکه قانون به او اعطا نموده بود را اعمال  يحق انحصار
کرد  یدکأحال ت ینع دادگاه در 39نشده است. يبرتر تجار یتمرتکب سوء استفاده از موقع

 یراز اقدامات ز یکیقرار داشته باشد و  تجاريبرتر  یتدر موقع يکه اگر دارنده حق فکر
برتر شناخته شود: هرگاه دارنده  یترا انجام دهد ممکن است مرتکب سوء استفاده از موقع

 یدمامستقل امتناع ن یرکنندگاناز ارائه محصوالت به تعم يا طور مغرضانه به يفکر ینشآفر
 جانبی قطعات تولید از یا و نماید تعیین غیرعادالنه صورت به را خدمات ارائه قیمت یا

  40.نماید امتناع دارند وجود بازار در آنها از توجهی قابل تعداد هنوز که محصوالتی
ارائه  ياگر دارنده برا یاضافه کرد که حت ییدادگاه اروپا 41رنو دعواي در همچنین

                                                
37. The Court of Justice of the European Communities (ECJ). 

38. Case 238/87, Volvo AB v. Erik Veng (IK) Ltd. [1988] E.C.R. 6211 at para. 4 

[Volvo]. 
39. Ibid., at para 11. 
40. Ibid., at para 9. 
41. Case 53/87, Consorzio italiano della componentistica di ricambio per autoveicoli 

and Maxicar v. Regie nationale des usines Renault, [1988] E.C.R. 6039 [Renault]. 
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 یینتع يباالتر یمتق یندنما یم یدتول یاکنندگان مستقل ارائه یدتول که یقطعات یاخدمات 
 در اضافه، مبلغ این زیرا، شدنخواهد  یخود به عنوان سوء استفاده تلق يبه خود ینا ید،نما

  42.است نموده هزینه یهاست که دارنده در خلق طرح اول يا ینهواقع برگشت هز
در  تري یشنرمش ب ییدادگاه اروپا طرح شد، 1995که در سال  43مگیل دعواي در

 یندعوا از ا ینا يداد. ماجرا نشان برداري تعهد به انعقاد قرارداد مجوز بهره ییشناسا ینهزم
سه  یهفتگ يها برنامهجامع  فهرستو انتشار  يآور اقدام به جمع یلقرار بود که شرکت مگ

 مستقالً تلویزیونی هاي ستگاهای از هریک که بود حالی در اینکرده بود.  یزیونیتلو یستگاها
 یمدع یزیونیتلو یستگاه. سه اکردند می منتشر را خود هفتگی هاي برنامه جداگانه فهرست

 یناز ا یکهر  یهفتگ يها فهرست برنامه يآور با جمع یلبودند که شرکت مگ
 یآنها در برنامه هفتگ یفلأت قجامع، ح یبرنامه هفتگ یکو ارائه  یزیونیتلو هاي یستگاها

از  یزیونیتلو یستگاهبود که امتناع سه ا یدر جواب مدع یل. مگاست نموده نقضخود را 
 یلمگ ي(که قبال از سو یهفتگ يها در برنامه یفشاناز حق تال برداري صدور مجوز بهره

قرار دارند،  يبرتر تجار یتها در موقع خواهان ینکه ا یطیدرخواست شده بود) در شرا
 102(ماده  44اروپا اتحادیه 86بوده و به استناد ماده  يبرتر تجار یتسوء استفاده از موقع

اروپا ابتدا  یهاتحاد يدادگستر دیوان. باشد می ممنوع) 45اروپا اتحادیه اجرایی معاهده کنونی
برتر  یتموقع داشتن معنی به يفکر آفرینشاظهار داشت که اگرچه صرف دارا بودن حق 

                                                
42. Ibid., at para 17. 
43. Radio Telefis Eireann v. Commission of the European Communities [1995] All R 

(EC) 416; [1995] 1 CEG (CCH, ECC) 400, online: European Union  

< http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:61991J0241: EN: 

HTML>. [Magill]. 
44. Article 86 of the European Economic Community (ECC). 

45. Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). 
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در انحصار داشتن  یلبه دل یزیونیتلو ایستگاهسه پرونده خاص  یندر ا یول یست،ن يتجار
 یتدر موقع د،باش یجامع م یهفتگ يها که الزمه انتشار فهرست برنامه يا یهاطالعات اول
برداري  با امتناع از صدور مجوز بهره ها یستگاها ینبه نظر دادگاه ا 46.دارندقرار  يبرتر تجار

سوء استفاده  یلذ یطوجود شرا یللخود به د يبرتر تجار یتاز موقع یف،از حق تال 
 اند:  نموده

 يها (فهرست جامع برنامه جدید محصولی تولید و معرفی مانع ها خواهان امتناع :اوالً
 یکنندگان فرض مصرف محصول، آن براي که است شده) ایستگاهسه  یزیونیتلو یهفتگ

ارائه نشده است.  داريبر امتناع از صدور مجوز بهره يبرا یهیتوج یچه :یاًوجود دارند. ثان
بازار «شود که  باعث می، برداري از صدور مجوز بهره یزیونیتلو يها امتناع شبکه :اًثالث
و مانع هرگونه  یایدب ها در شبکه ینبه انحصار ا یزن یهفتگ يها مرتبط با فهرست برنامه »یهثانو

 47شود. یهبازار ثانو ینرقابت در ا
 نسبت متفاوت رویکردي جهت در نو گامیرچه پرونده اگ یندر ا یلدادگاه مگ يأر

 دلیل به ولی شد می تلقی برداري بهره مجوز صدور از فکري آثار دارندگان امتناع به
 ینا يأر ینوارد به ا ایرادات از یکی 48.گرفت قرار مفسرین انتقاد مورد داشت که ابهاماتی

 یرمجازامتناع غ یطعنوان شرا دادگاه به يکه از سو يا سه گانه یلبود که معلوم نبود که دال
 49.هستهم  دیگري شروط کردن اضافه امکان یا و بوده جامع ند،شده بود ییشناسا

                                                
46. Ibid., at paras. 46-53. 
47. Ibid., at paras. 54-56. 
48. Daryl Lim Tze Wei, “Regulating Access to Databases through Antitrust Law: A 

Missing Perspective in the Database Debate” (2006) STLR 7 at para. 14. 
49. Katarzyna A. Czapracka, “Where Antitrust Ends and IP Begins: On the Roots of 

the Transatlantic Clashes” (2006) Int’l. J. Com. L. & Pol. 1 at 30. Estelle Derclaye, 

“Abuse of Domiant Position and Intellecual Property Rights: A Suggestion to 
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 نظر بهمشخص نبود.  يأر ینا صدوراروپا از  یهاتحاد يدادگستر یواند یزهانگ همچنین
 زمینه در محاکم قدیمی رویکرد تغییر صدد در يأر این صدور با دیوان مفسرین برخی
اروپا  یهدر حوزه اتحاد يهاي فکر حقوق آفرینش از برداري بهره مجوز صدور از عامتنا

داشت  یاردر اخت یواندانستند که د یم يا یلهرا تنها وس یلمگ يأر یگرد یبرخ 50بوده است.
 ياز سو يموسع از دامنه حق دارندگان آثار فکر یرگسترش تفاس جلويتا با استفاده از آن 

رسد که  یجالب به نظر م يرو یناز ا یراخ یرتفس 51.یردو را بگعض يکشورها یمحاکم مل
قرار داشته و  یاروپا هنوز در سطح مل یهعضو اتحاد يکشورها يهاي فکر حقوق آفرینش

 101(مواد  52اروپا یهمعاهده اتحاد 81و  82و مواد  آید می در اجرا به داخلی محاکم وسطت
 محاکم آنها توسط که هستند ابزارهایی تنهااروپا)  یهاتحاد ییمعاهده اجرا کنونی 102و 

 و شده وارد عضو کشورهاي فکري هاي آفرینش حقوق حوزه در توانند می اروپا اتحادیه
  53بزنند. اصالحات به دست

را در  ابهامات اینتا  یافتاروپا فرصت  یهاتحاد يدادگستر یوان، د2004سال  در

                                                                                                              
← 

Reconcile the Community Courts Case Law” (2003) 26 World Competition 685 at 

693. 
50. John Temple-Lang, “European Community Antitrust Law: Innovation Markets and 

High Technology Industries” (1997) 20:3 Fordham Int’l L.J. 717 at 730. 
51. Valentine Korah, “The Interface between IP and Antitrust: The European 

Experience” (2002) 69:3 Antitrust L.J. 801 at 810-813. 
52. Treaty for Establishing the European Communities. 

53. Czapracka, “IP” supra note 25 at Introduction x; Robert G. Howell, “IPRs and 

Competition Law in Canada: Some Reflections” (Paper submitted to the International 

Intellectual Property Summer Program, Victoria, Canada, July-August 2002) 

[unpublished] at 12. 



 تحلیل رقابتی امتناع از صدور ... 60 ۀ تحقیقات حقوقی شمارةمجل

 

در بحث امتناع از صدور مجوز  ها پرونده ینتر از مهم یکی 54،ام اس يپرونده آ
اطالعات  یام اس، ارائه کننده اصل يدعوا، آ ین. خواهان انمایدطرف  بر، برداري بهره

ام اس  يدر آلمان بود. آ ییدارو هاي یشگاهبه آزما ییمحصوالت دارو يا فروش منطقه
 به آلمان در که خاصی شیوه به را دارویی هاي آزمایشگاه به محصوالت فروش اطالعات

 ینا ینکهنمود. با توجه به ا یو ارائه م یمعروف شده بود طراح 55»آجر 1860 ساختار«
ام  يآ یبرق يها شده بود، شرکت یلساختار خاص ارائه اطالعات به استاندارد بازار تبد

 یام اس در دادگاه مل يقالب نمودند. آ ینمشابه ا ییها اس اقدام به ارائه اطالعات در قالب
فوق  يها شرکت یهعل» آجر 1860ساختار «موجود در  یفه نقض حق تالآلمان نسبت ب

 طرح دعوا نمود. 
 نحوه دلیل به اگرچه اس، ام آي توسط شده طراحی ساختار ملی، دادگاه نظر از
در  یتمورد حما 56»داده پایگاه« عنوان به ولی بود، شده تبدیل بازار استاندارد به بازاریابی

 نقض مشابه، ساختار یا ساختار این ازام خواندگان در استفاده و اقد ودهب یفلأقالب حق ت
ام اس خواستند که  ياز آ ي،أر ینخواندگان پس از ا 57.است هام اس بود يآ یفلأت حق

 يام اس امکان رقابت برا يشده توسط آ یجادبدون استفاده از استاندارد ا ینکهبا توجه به ا
                                                

54. Case C-418/01, IMS Health GmbH & Co. OHG v. NDC Health GmbH & Co. KG 

(IMS), [2004] E.C.R. I-5039. [IMS]. 
55. “1860 Brick Structure” 

 کرده تقسیم بخش 1860 به را آلمان دارویی بازار که بود شده انتخاب ساختار این براي دلیل این به اسم این
 بـراي . شد می درج اش اي منطقه خاص شماره در منطقه هر دارویی محصوالت فروش به مربوط اطالعات و

 :به کنید نگاه پرونده این به مرتبط مباحث و تاریخچه زمینه در بیشتر اطالعات
Online: European Union < http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang= en&new 

form>. 
56. Database. 

57. IMS, supra note 52 at para 6. 
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 ینام اس ا ي. آیدآنها صادر نما يحق را برا یناز ا برداري آنها وجود ندارد، مجوز بهره
سوء  یلاو به دل یهطرح دعوا عل يبرا يا ینهامر زم ینها را رد کرد و هم درخواست خواهان

 اروپا) شد. یسیون(کم 58اروپا اتحادیه یسوندر کمس يبرتر تجار یتاستفاده از موقع
 اطالعات ارائه در اس ام آي استفاده مورد ساختار :اوالً اروپا، کمیسیون نظر به

 :یاًو ثان بودشده  تبدیل طالعاتدر بازار مرتبط با ا یآجر) به استاندارد صنعت 1860(ساختار 
 امکانام اس  ياستناندارد بازار، آ یناز ا برداري بهرهاز صدور مجوز  یرموجهبا امتناع غ

 یل،پرونده مگ يأبه راروپا با اشاره  یسیونکم 59.بودبرده  ینرا در بازار از ب رقابتهرگونه 
را برداري  را الزم دانست تا بتوان امتناع دارنده از صدور مجوز بهره یلچهارگانه ذ یطشرا

 دانست: یرمجازو غ يبرتر تجار یتسوء استفاده از موقع
 براي که باشد یدر ارتباط با محصول یستیبا برداري امتناع از صدور مجوز بهره :اوالً
 بایستی برداري از صدور مجوز بهره امتناع :یاً. ثاندباش یم 60يورضر خاص، بازار در رقابت
 هیچ :ثالثاً. دارد بازار در احتمالی کنندگان مصرفشود که  61یدجد محصولی عرضه مانع

امتناع دارنده از صدور  ینکه،ا یتاامتناع وجود نداشته باشد و نها يبرا 62نوعی معقول توجیه
 64شود. 63ثانویه بازار در قابتدر ر لباعث اخال برداري مجوز بهره
 بایستی امتناع که است شده اشاره امر این به اس، ام آي و مگیل دعاوي دوي هر در

 یاآن کاال  ید،جد خدمت یا کاال از منظور. شود بازار به جدید خدمتی یا کاال ورود مانع

                                                
58. The Commission of European Communities. 

59. Ibid., para 12. 

60. Indispensable product or service for competing in particular market. 

61. New product for which there is a potential consumer demand. 

62. Objective justification. 

63. Exclusion of all competition in the secondary market. 

64. Ibid., paras. 37, 52. 
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 توسطتصور نمود،  یآن مصرف کننده احتمال يتوان برا یاست که اگرچه م یخدمت
از  برداري و درخواست کننده صدور مجوز بهره است نشده ارائه فکري آفرینش حق ارندهد
در  65.یدو عرضه نما یدتواند آن محصول را تول یم يفکر ینشبه حق آفر یدسترس یقطر
 دکن ینم یآن توجه يو درجه نوآور یدمحصول جد يحال، دادگاه به وجهه نوآور ینع
به  66.کند وارد خدشه فکري آثار دارندگان تولید انگیزه هب تواند می برخی نظر از البته که

خدمت  یامتفاوت از کاال  یدخدمت جد یاکه کاال  یهر حال، از نظر محاکم فوق تا زمان
باشد و تکرار محصول ارائه شده توسط دارنده  يفکر ینشارائه شده توسط دارنده حق آفر

 یدکه نبا يا البته نکته 67شده است. ینمأشرط ت ینتحقق ا شرایطنباشد،  يفکر ینشحق آفر
بوده  یففوق، موضوع اختالف حق تال يدعاو يدر هردو ینکهواقع شود ا یتوجه یمورد ب

در حوزه اعطاء حق برخوردار  یشتريب یاز سادگ اًبا حق اختراع اساس یسهاست که در مقا
 تألیفحق در قالب  یتباشد قابل حما یلکه اص يکامن ال، هر اثر یاست. در نظام حقوق

 عرق« نام به سهلی بسیار معیار اخیر هاي دهه همین تا هم بودن اصیل معیار و بود خواهد
 یارسد که هرگاه موضوع اختالف حق اختراع  یبه نظر م 69بوده است. 68»پیشانی روي

                                                
65. Josef Drexl, “Abuse of Dominacne in licensing and Refusal to License: A ‘More 

Economic Approach’ to Comeptition by Imitation and Competition by Substitution” in 

Claus-Dieter Ehlermann and Isabela Atanasiu, eds., European Competition Law 

Annual 2005; The Relationship between Competition Law and Intellectual Property 

Law (Oxford: Hart Publishing, 2007) at 654. 

66. Czapracka, “IP” supra note 25 at 35. 
67. IMS, supra note 52 at para. 48. 
68. The “swet of the brow” test. 

 Walter v. Lane [1900] AC) لین علیه والتر پرونده در 1900 سال در ابتدائاً که معیار این موجب به. 69

 باشـد،  شـده  کشـیده  آن ایجاد براي زحمتی و باشد داشته را برداري نسخه یتقابل آنچه هر شد، طرح (539
 بـه  "اثـر  بـودن  اصـیل " شـرط  جایگـاه  تفصیلی مطالعه براي. دارد نیز را تألیف حق قالب در حمایت قابلیت
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آنها وجود دارد،  ییشناسا يبرا يتر یرانهگ و ضوابط سخت یطباشد که شرا يعالئم تجار
 ینهدر زم تري گیرانه سخت ضوابط احتماالً و بیشتر دقت با نیز »یدمحصول جد« یارمع

 .شد خواهداعمال  یدمحصول جد ينوآور
 به اشاره است، شده طرح اس ام آي و مگیل دعاوي دوي هر در که دیگري موضوع

بازار  یه،است. منظور از بازار اول 71یدست یینپا یا یهو ثانو 70باالدستی یا اولیه بازار دو
 یدتول یابازار ارائه خدمات  یه) است و بازار ثانوي(محصول فکر یهبه محصول اول یدسترس
مربوط به امتناع  يرسد که در دعاو یاست. به نظر م فکري محصولبا استفاده از  ییکاالها

قابل تصور  یبه صورت فرض یا یستیفوق با يبازارها يدو هر، برداري از صدور مجوز بهره
 بازار در برداري وجود داشته باشند و امتناع از صدور مجوز بهره یقعبه صورت وا یاباشند و 

 72.شود ثانویه بازار در محصول ارتقاء یا ایجاد مانع بایستی اولیه
 معروف پرونده در اس ام آي دعواي در اروپا کمیسیون توسط شده تعیین شرایط
 یلبه دل کروسافتیدعوا، شرکت ما ینتکرار و روشن شد. در ا یگرد یکبار 73مایکروسافت
از  برداري از جمله امتناع از صدور مجوز بهره یضد رقابت يرفتارها ياارتکاب پاره

 یهمعاهده اتحاد 82متهم به نقض ماده  یشبه رقبا 74»یاتعمل یماطالعات مربوط به تعم«
                                                                                                              

← 
 حقـوق  در اصـالت  شـرط  جایگـاه " عنوان تحت جعفرزاده قاسم میر دکتر توسط ”Originality مقاله ترجمه
 ،54 شماره بهشتی، شهید دانشگاه حقوق دانشکده حقوقی تحقیقات مجله در شده منتشر "آمریکا رایت کپی
 .شود مراجعه 1390 سال

70. Upstream or primary market. 

71. Downstream or secondary market. 

72. IMS, supra note 52 at para. 42. 
73. Microsoft Decision, Case Summary, at 2, 18, online: European Union 

< http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:32007D0053: EN: 

NOT>. 
74. “interoperability information” . 
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 این داشتن اختیار در بدون که بودند مدعی مایکروسافت رقیب هاي شرکتاروپا بود. 
را  75گروهی عملیات حوزه در مرتبط محصوالت توزیع یا توسعه طراحی، کانام اطالعات

 یهشده در رو یینتع یطشرا که کرد تأکید اوالًدعوا،  یندر ا ییاروپا یسیونکم 76ندارند.
 یرقابلمحدود و غ، برداري بودن امتناع از صدور مجوز بهره یررقابتیاحراز غ يبرا ییقضا
 یسیوناز نظر کم 77.یابند ییرتوانند تغ یآن م یطسته به شراو در هر پرونده ب یستندن ییرتغ

 امتناع شدن غیررقابتی به یمنته یل،ذ یطشرا مجموعهوجود  یکروسافتپرونده ما دراروپا، 
 اش تجاري برتر موقعیت از او استفاده سوء و برداري بهره مجوز صدور از شرکت این
 :اند شده

 یوترهايدر بازار مربوط به کامپ يتجار برتر یتدر موقع یکروسافتما اینکه، اول
 یهبرتر خود را به بازار ثانو یتموقع امتناع، طریق از که اردقرار داشته و قصد د یشخص

از صدور مجوز  یکروسافتما ینکه،دهد. دوم ا ي) تسریگروه یات(بازار مربوط به عمل
آن امکان رقابت در  داشتن یارکه رقبا بدون در اخت نمودهامتناع  یاز محصول برداري بهره

به  برداري از صدور مجوز بهره یکروسافتامتناع ما اینکه، سوم. ارندرا ند یهبازار ثانو
امتناع سبب از  اینکه، چهارم. بود خواهد یهمخل رقابت در بازار ثانو ییباال یاراحتمال بس

جبار ا یقدر بازار و کاهش قدرت انتخاب مصرف کنندگان از طر ينوآور ینهرفتن زم ینب
 یکروسافتما ینکه،ا باالخره و. شود می مایکروسافت شرکت محصوالت ازآنها به استفاده 

 78.استارائه ننموده  برداري امتناع خود از صدور مجوز بهره يبرا يا قانع کننده یلدل یچه
                                                

75. work group server operating systems 
76. Ibid. 
77. Case COMP/C-3/37.792. Microsoft Decision, at 149 para 555,558. Online: 

European Union <http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs /37792/ 

37792_ 4177_1. pdf > [Microsoft].  
78. Ibid., at 779-781. 
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 یآغاز شده بود با معرف یلسه شرط در مگ ییکه با شناسا يا یهرو یب،ترت ینا به
آورند در  یشدن امتناع را فراهم م یررقابتیکه موجبات غ یز عواملا نامحدود یفهرست

اعمال ماده  یطشرا ینهاروپا در زم یسیونکه کم یمکمل سند در. یدبه کمال رس یکروسافتما
نموده  یهته ياستفاده دارندگان آثار فکر سوء به منصرف دعاوي دراروپا  یهاتحاد 82

مربوط به امتناع از صدور مجوز  ياز محاکم خواسته است که در دعاو 79،است
 عبارتند شرایط این از برخی. یرندنظر بگ دررا  یارهاو مع یطاز شرا يا مجموعه، برداري بهره
 :از

در  يبرتر تجار یتموقع از بایستی فکري هاي آفرینش حق دارنده: تسلط معیار) الف
 80برخوردار باشد. یهبازار اول
 بازار در عادي تجارت انجام براي ستیبای فکري آفرینش حق: ضرورت معیار) ب
 اختیار در بدون فکري، آفرینش حق دارنده رقباي که معنا این به. باشد ضروري ثانویه
 به دست یا نمایند معرفی بازار به را اجرا قابل جایگزین ناوريف گونه هیچ نتوانند آن، داشتن
 81.بزنند مشابه محصوالت ارائه

 بازار و) فکري آفرینش حق به دسترسی(بازار  لیهاو بازارهاي دوي هر بایستی) ج
داشتن  یارارائه خدمات بدون در اخت یامحصوالت  یدکه در آن امکان تول ي(بازار ثانویه

  82وجود داشته باشند. یفرض یا یوجود ندارد) به صورت واقع يفکر ینشحق آفر

                                                
79. European Commission, DG Competition, DG Discussion Paper on the 

Application of Article 82 of the Treaty to Exclusionary Abuses (Brussels, December 

2005). 
80. Ibid., at paras. 221-226. 

81. Ibid., at para. 228, 230. 
82. Ibid., at para. 212. 
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 باشد ثانویه بازار رد رقابت مخل عمالً یا یستیبا برداري ) امتناع از صدور مجوز بهرهد
 یزمان ی،فرض یه. (اخالل در بازار ثانونماید یررا اجتناب ناپذ یندهوقوع اختالل در آ یا

 یداريبه خر برداري از صدور مجوز بهره يفکر ینششود که دارنده حق آفر محقق می
 یارا خلق  یديجد يکاال يفکر ینشامتناع کند که ممکن است با استفاده از حق آفر

 83.)یدرا ارائه نما یديدخدمت ج
به عبارت  84.باشد نشده ارائه فکري آفرینش حق دارنده سوي از نوعی توجیه هیچ) ه

به هدف حفظ رقابت در بازار  یستینبا برداري تعهد به صدور مجوز بهره ییشناسا یگر،د
 دوار خللی یهدر بازار اول يگذار یهو سرما یدتول يها یزهبه انگ ،کوتاه مدت يبرا یهثانو
 85.آورد

اروپا نسبت به امتناع از صدور مجوز  یهو اتحاد یکامتحده آمر یاالتا یکردرو مقایسه
 یطیبودن شرا ییهاي فوق به استثنا نظام يدو سازد که اگرچه در هر یروشن م برداري بهره
 یدکأشود، ت مخل رقابت شناخته می برداري آن امتناع دارنده از صدور مجوز بهره یکه ط
ارائه  ییاستثنا یطشرا یناز ا يتر موسع یراروپا تفس یهدر عمل محاکم اتحاد یول شود می
که به صورت  نیستند ساده رویه اختالف یک تنها متفاوت رویکردهاي این .یندنما یم

 ینهدر زم تري اي ریشه اختالفات که رسد می نظر به بلکهبتوان از آن عبور کرد.  یسطح
 يها یهنظر یو اعمال برخ يهاي فکر حقوق آفرینشحدود دخالت حقوق رقابت در حوزه 

عوامل را  یناز ا ینقش داشته باشند. در ادامه برخ ها رویه این گیري شکلدر  یگرد یحقوق
 .ییمنما یم یبررس

                                                
83. Ibid., at paras. 222- 233. 

84. Objective justification. Ibid., at paras 224, 234. 

85. Ibid., at para 213. 
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 یکردو رو یکامتحده آمر یاالتا یکردعوامل موثر در اختالف رو  .3
 اروپا یهاتحاد
با  یکامتحده آمر یاالتمحاکم ا میمال اًبرخورد نسبت محققین، از برخی نظر به
 یدر فلسفه دخالت حقوق رقابت در بازار آزاد رقابت یشهر يضد رقابتی تا حدود يرفتارها
 بازار در شدید رقابت حامی تنها نه آمریکا متحده ایاالت بر حاکم داري سرمایه نظامدارد. 
 عبارت بهآورد.  یمفراهم  بزرگ يها شرکت براي نیز را رقابتی چنین موجبات بلکه است،
شروع به  یا 86انحصارطلبی شود، می منع شرمن قانون 2 ماده چهارچوب در آنچه دیگر،

 90 تا 70 ینمتحده، دارا بودن ب یاالتدر حقوق ا 88است. یدر بازار رقابت 87یانحصارطلب
 وجود بر اماره باشد، آمده دست به طوالنی زمان طی که صورتی در بازار سهام از درصد
 ینکه در زمان اعمال رفتار ضد رقابتی چن یالبته شرکت 89.شود می تلقی نحصاريا قدرت
 درقانون شرمن را نقض کند  2ندارد باز هم ممکن است ماده  یاررا در اخت یسهام

 دست انحصاري موقعیتبه  90انحصارطلبانهثابت شود که با ارتکاب رفتار  که صورتی
که  یدر صورت است، نیافته دست انحصاري قدرت بهکه هنوز  شرکتی ین. همچناند یافته

داشته و به  یشود و احراز شود که قصد انحصارطلب  تهاجمی یامرتکب رفتار انحصارطلبانه 

                                                
86. Monopolization.  
87. Attempted monopolization. 

 Abuse of dominant) »تجـاري  برتر موقعیت از استفاده سوء« هواژ از حتی آمریکا متحده ایاالت در. 88

position) انحصارطلبی« واقع در و است نشده استفاده«(Monopolization) منـع  قـانون  سـوي  از کـه  است 
 .است شده

89. United States v. Aluminum Co. of America, 148 F.2d 416, 424 (2d. Cir. 1945); 

Microsoft, 253 F.3d at 54-55; United States v. Dentsply International, Inc., 399 F.3d 

181, 188 (3d Cir. 2005). 

90. Exclusionary conduct. 
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 موضوعباز هم ممکن است  یاورد،به دست ب يتوانسته قدرت انحصار یم یادز یاراحتمال بس
قانون  2کز ماده رتم یب،ترت ینبه ا 91.باشدقانون شرمن  2 ماده در مندرج هاي محدودیت

که در  ییها رفتار شرکت یریتانحصار است و نه مد یريگ از شکل یريشرمن بر جلوگ
در  یکه شرکت یدر فرض مفسرین، برخی نظر به ینهمچن 92.دارند قرار انحصاري یتموقع
 طبیعت نماید می اعمال قابل را شرمن قانون 2 ماده آنچهقرار گرفت،  يانحصار یتموقع
 یحقوق یستمس یندر ا بنابراین، 93او در بازار. يانحصار موقعیت نه و است شرکت رفتار

قلمداد کرد منع  یشروع به انحصارطلب یا یتوان آنها را انحصارطلب یکه م ییتنها رفتارها
ماده منع نشده است. منظور از  ینقرار داشتن توسط ا يانحصار یتاند و صرف در موقع شده

 جدید رقباي ورود یا بازار در موجود رقباي حضور هاست ک ياررفت نیزرفتار انحصارطلبانه 
و به لحاظ  یدافزا ینم 94یحال به رفاه اجتماع یننماید و در ع را مشکل می بازار به
 96.یستن 95کارا هم ياقتصاد هاي یلتحل

                                                
91. Swift and Co. v. United States, 196 U.S. 375, 396 (1905); Lorain Journal Co. v. 

United States, 342 U.S. 143, 153-155(1951); Spectrum Sports v. McQuillan, 506 U.S. 

447, 455-456 (1993). 

92. Czapracka, “IP” supra note 25 at 5. 
93. Philips Marsden & Peter Whelan, “Re-Examining Trans-Atlantic Similarities and 

Divergences in Substantive and Procedural Competition Law” (2009) Vol. X, The 

Sedona Con. J. 23 at 27. 
94. Social welfare. 

 بـراي  اقتصـاد  و حقـوق  مکتب علماي سوي از که است معیاري (Efficiency) »اقتصادي کارایی« معیار .95
 مـانع  ظـاهر  به که رفتاري منظر، این از. گیرد می قرار استفاده مورد حقوقی نهادهاي و قواعد حقوق، ارزیابی
 توجـه  بایـد . است مناسبی رفتار برد، می باال را اقتصادي کاراي واقع در ولی است بازار به جدید رقباي ورود
 1980 دهه اواخر از معیار این. ندارد وجود نظر اتفاق آن تفسیر و اقتصادي کارایی معناي زمینه در که داشت

 بـه  رقابـت،  حقـوق  خصـوص  بـه  ها، حوزه برخی در امروز به تا و شده وارد متحده ایاالت حقوقی ادبیات در
 و حقـوق  دانشـکده  مجلـه  "حقـوق  بـه  اقتصـادي  نگرش فلسفی مبانی" بادینی؛ حسن،. باقی است خود وتق
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 کارایی و اجتماعی رفاه رساندن حداکثر به همچون معیارهایی نقش شدن پررنگ
و  1980به اواخر دهه  یکامتحده آمر یاالتحقوق رقابت در ا هاي یلتحل در اقتصادي
 ياز رفتارها یاريبس ياقتصاد یلگردد. تحل یم بر یکاگوش يمکتب حقوق اقتصاد یتمحبوب
دانان و  حقوق يشدند از سو یم یتلق 97رقابتی یرغ اًها ذات ها که مدت شرکت جانبه یک

 يها اعمال مانند ادغام یناز ا یدار مکتب فوق نشان داد که برخ اقتصاددانان طرف
 یرثأت 99.باشندحال عموم  یدکارا و مف يتوانند در دراز مدت به لحاظ اقتصاد یم 98يعمود

قانون شرمن باشد، در بحث  2که ناقض ماده  يرفتار انحصار یابیبر ارز يمکتب فکر ینا
امتناع دارنده  یابیارز کند که در یشکل ظهور م ینبه ا برداري امتناع از صدور مجوز بهره

 یدسترس یامنابع  یعشود تا بر توز امتناع تمرکز می ياقتصاد ییبر کارا یشترب ي،حق فکر
 . يضرور ناوريرقبا به ف

 اقتصاد و حقوق مکتب آن در که داد قرار اروپا اتحادیه تحلیلی، مقابل نقطه در تقریباً
ثر از مکتب أمت یشترب و نرسید متحده ایاالت فراگیري و محبوبیت به گاه هیچ اساساً شیکاگو

منظر، دخالت حقوق رقابت در رفتار بازار و عملکرد  ینبود. از ا 100یننو خواهی يآزاد
 یريگ از شکل یريقرار دارند، نه به منظور جلوگ يبرتر تجار یتکه در موقع ییها شرکت
بار ها و اج شرکت يرفتارها یمتنظ ،است بلکه هدف یانحصارطلب یا يبرتر تجار یتموقع

                                                                                                              
← 

 .102 ص ،1382 زمستان ،62 ش سیاسی، علوم
96. United States v. Microsoft Corp. 253 F.3d 34, 58-59 (2001); Brooke Gropu Ltd. v. 

Brown & Williamson Tobacco Corp., 509 U.S. 209 (1991). 

97. Per se illegality. 

98. Vertical integrations. 

99. See: Richard A. Posner, Antitrust Law: An Economic Perspective (1976); Robert 

Bork, The Antiturs Paradox: A Policy At War With Itself (1978). 

100. Ordo-liberal (German variant of neoliberalism). 
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 101طلبد. یرا م ییرفتارها ینعادالنه چن یرقابت یطشرا یکاست که  ییآنها به اتخاذ رفتارها
 باالبردن تنهاحوزه رقابت،  دراز دخالت  هدفاروپا،  یهحقوق اتحاد در یب،ترت ینبه ا

 ياقتصاد يهمچون آزاد یمیمفاه بلکه نیست اقتصادي کارایی تامین یا اجتماعی رفاه سطح
  103.گیرند قرار مد نظر بایستی که هستند معیارهایی جمله از نیز 102بازار در يررقبا و براب
 اروپا اتحادیه اجرایی معاهده 102فوق در بحث اعمال ماده  يا یشهتفاوت ر نتیجه

 پیدا معنا زمانی استفاده سوء اروپا اتحادیه حقوق درشده است که  ین) ااروپا(معاهده 
انحصار  يبرا یمو تصم شود اثبات تجاري برتر وقعیتم در شرکت داشتن قرار که کند می
 که است یلدل ینبه هم شاید 104باشد. یمخالفت أتواند منش ینم یشروع به انحصارطلب یا

: دانند می متفاوت را اروپامعاهده  102 و شرمن قانون 2 مواد نقش اساساً محققین، برخی
 است، انحصاري موقعیت در افراد رفتنگ قرار زمینه بردن بین از دنبال به شرمن قانون 2 ماده
 معاهده 102 ماده برعکس،. نماید نمی ارائه رقبا میان مناسبات تنظیم براي حلی راه ولی
  105.دارند قرار تجاري برتر موقعیت در که است هایی شرکت روابط تنظیم صدد در اروپا

                                                
101. Marsden, supra note 91 at 26; Czapracka, “IP” supra note 25 at 11. 

102. Market freedom and fairness. 

103. Marsden, supra note 91 at 28.Michelin I, 1983 E.C.R. 3461, at 57; Joined Cases 

T-191/98, T-212/98 to T-214/98, Atlantic Container Line AB et al. v. Commission, 

2003 E.C.R. II-3275, 1460. 

104. Marsden, supra note 91 at 27. 

105. Czapracka, “IP” supra note 25 at 4.  
 و تاخـت  آزادي او. اسـت  داده قـرار  بحـث  مورد جالبی عبارات در را رویکرد اختالف این محققین از یکی
 بـه  و کنـد  می تعبیر ”cowboy capitalism“ به را آمریکا متحده ایاالت حوزه در انحصاري هاي شرکت تاز

 . نماید می اشاره ”competing like a gentleman“ عنوان تحت رقبا روابط تنظیم در اروپا اتحادیه رویکرد
J. Bruce McDonald, Section 2 and Article 82: Cowboys and Gentelmen, Speech at 

Article 82 Second Annual Conference, Brussels, Belgium (16-17 June 2005). 
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ز صدور متفاوت نسبت به امتناع ا یکردهايثر در وجود روؤاز عوامل م یگرد یکی
 106ضروري تسهیالت نظریهگسترده به  استنادفوق،  یهاي حقوق در نظام برداري مجوز بهره
طور  به برداري مرتبط با امتناع از معامله به طور اعم، و امتناع از صدور مجوز بهره يدر دعاو

امتناع از انعقاد  حوزه درابتدا  يضرور یالتتسه نظریهاروپا است.  یهاخص، در حوزه اتحاد
به  یراخ يها مانند اسکله اعمال شده و در سال یزیکیف هاي یرساختز ینهزم درقرارداد 

 یترا که در موقع یشخص نظریه، این. است یافته راه نیز يهاي فکر حوزه حقوق آفرینش
نماید هرگاه او به  اشخاص ثالث می یاقرار دارد موظف به انعقاد قرارداد با رقبا  يبرتر تجار
 اًیو ثان یستندن یدقابل بازتول که اوالً یالتیاشخاص به تسه ینا یاز دسترس موجه یرصورت غ

 اگرچه 107نموده باشد. يبه آنها امکان رقابت در بازار وجود ندارد، خوددار یبدون دسترس
 از امتناع با مرتبط دعاوي در متحده ایاالت در بیستم قرن اوایل از را نظریه این پاي رد

 ياماره قو ییبا شناسا ینکودر پرونده تر یدادگاه عال یول 108رد،ک مشاهده توان می فروش
. است بسته اي مالحظه قابل طور به یهنظر یناعمال ا يبودن امتناع از فروش، راه را برا یقانون
 به را ضروري تسهیالت نظریه گاه هیچ که کرد اعالم صراحتا تنها نه دادگاه پرونده این در

 پررنگ و آن شناسایی به هم نیازي هیچ که نمود ریحتص بلکه است، نشناخته رسمیت
 ضروري، تسهیالت نظریه اعمال به نسبت غیرمطمئن نگاه همین 109.بیند نمی آن نقش کردن

                                                
106. Doctirne of essential facilities. 

107. Spencer Weber Waller & William Tasch, “Harmonizing Essential Facilities” 

(2010) 76:3 Antitrust L. J. 741 at 741. 
108. United States v. Terminal Railroad Association, 236 U.S. 194 (1915); Otter Trail 

Power Co. v. United States, 410 U.S. 366 (1973); Aspen Skiing Co. v. Aspen 

Highland Skiing Corp., 472 U.S. 585 (1985); MCI Communications Corp. v. American 

Tel. & Tel. Co., 708 F.2d 1081 (7th Cir. 1983); Twin Labs., Inc. v. Weider Health & 

Fitness, 900 F.2d 566 (2d Cir. 1990). 

109. Trinko, supra note 21 at 411. 
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رخنه کرده  یزن يهاي فکر از حقوق آفرینش برداري به بحث امتناع از صدور مجوز بهره
 ینشاز حق آفر برداري هرهتعهد به صدور مجوز ب ییمحاکم بر شناسا یلاست و به عدم تما

در  يضرور یالتتسه یهنسبت به اعمال نظر یتیانتقاد و نارضا 110.است شده منتهی يفکر
را  یهنظر ینا یبرخ یزدانان ن حقوق یانبلکه در م یستمحدود به محاکم ن یکاحقوق آمر

ر از فرات ياثر ینکهآن بدون ا یرشدارند که پذ یدهدانند و عق یالزم م يفاقد استانداردها
 ضد يرفتارها یابیارز ینهدر زم یکامتحده آمر یاالتقواعد موجود در حقوق ضد انحصار ا

کنترل در حوزه حقوق رقابت  یرقابلاساس و غ یب يبه طرح دعاو 111داشته باشد، یرقاتب
 112. شود می یمنته

 ایاالت عکس جهت در ضروري تسهیالت نظریه به در استناد اروپا اتحادیه رویه
 دعاوي در گسترده طور به نظریه این اروپا اتحادیه حوزه در. است کرده حرکت متحده
 این کنترل براي که تسهیالتی یا تونل اسکله، بندر، مانند تسهیالتی به دسترسی به مربوط

 يبرا یمانع یچه یناروپا همچن یسیونکم 113.است شده اعمال هستند ضروري ها زیرساخت
                                                

110. Intergraph Corp. v. Intel. Corp., 195 F.3d 1346, 1357 (Fed. Cir. 1999); New York 

Mercantile Exch. v. Intercontinental Exch., 323 F. Supp. 2d 559 (S.D.N.Y. 2004). 

111. Mark S. Popofsky, “Defining Exclusionary Conduct: Seciton 2, The Rule of 

Reason, and the Unifying Principle Underlying Antitrust Rules” (2006) 73 Antitrust L. 

J. 435; Glen O. Robinson, “On Refusing to Deal with Rivals” (2002) 87 Cornell L. 

Rev. 1177; Philip Areeda, “Essential Facilities: An Epithet in Need of Limiting 

Principles” (1989) 58 Antitrust L. J. 841; Spencer Weber Waller, “Areeda, Epithets, 

and Essential Facilites” (2008) Wis. L. Rev. 359. 

112. Howard A. Shelanski, “Unilateral Refusals to Deal in Intellecual and Other 

Property” (2007) 76 Antitrust L.J 369 at 372. 

113. See in this respect: Case IV/34.174--B&I Line PLC v. Sealink Harbours Ltd. & 

Sealing Stena Ltd., 5 C.M.L.R. 255 (1992); Case COMP/IV/34.689—Sea Containers 

v. Stena Sealink, Comm’n Decision, 1994 O.J. (L 15) 8; Case COMP/94/119/EC—
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 یاز مبان یکیو در واقع  یندب ینم يهاي فکر نشدر حوزه حقوق آفری یهنظر یناعمال ا
بوده است. در  يضرور یالتتسه یهنظر ینکه ذکر آن رفت هم يآن در دعاو یاستدالل
اروپا منتشر شده  یسیونتوسط کم 2008اروپا که در سال  یهاتحاد 82ماده  ياجرا يراهنما
از رفتارها ازجمله  ییعشامل دامنه وس ،مفهوم امتناع از عرضه«شده است که  یدکأاست ت

 مجوز صدور از امتناع ،امتناع از عرضه محصوالت به مصرف کنندگان گذشته و موجود
 برداري بهره مجوز صدور که زمانی خصوص به فکري، هاي آفرینش حقوق از برداري بهره
 یباشد و امتناع از اعطا دسترس یم يضرور متعدد، هاي شبکه نیاز مورد اطالعات تأمین براي

اروپا  یهاتحاد یرنگاه مثبت و فراگ یب،ترت ینبه ا 114.شود می »شبکه یا يضرور یالتتسهبه 
هاي  به حقوق آفرینش یهنظر ینتوسعه ا ینهزم ي،ضرور یالتتسه یهنسبت به اعمال نظر

 آورد. یرا فراهم م يفکر
 حقوق حوزه در رقابت حقوق دخالت محققین، از برخی نظر به اینکه، نهایت

 اروپا است اتحادیه از تر رنگ کم دلیل این به آمریکا متحده ایاالت در کريف هاي آفرینش
 جهت کافی و مناسب ابزارهاي آمریکا متحده ایاالت فکري هاي آفرینش حقوق که

. است داده قرار محاکم اختیار در را فکري هاي آفرینش حقوق از حمایت قلمروي تحدید
از حقوق  يهاي فکر دگان حقوق آفرینشاستفاده دارن سوء یطدر شرا یب،ترت ینبه ا

 مقررات سایر کنار در فکري هاي آفرینش حقوق از استفاده سوء نظریه شان، يانحصار
                                                                                                              

← 
Port of Rodby, Comm’n Decision, 1994 O.J. (L55) 52; Case COMP/IV/32.490—

Eurotunnel, Comm’n Decision, 1994 O.J. (L354) 66. 

114. Euorpean Commission, DG Competition, Guidance on the Commission's 

Enforcement Priorities in Applying Article 82 of the EC Treaty to Abusive 

Exclusionary Conduct by Dominant Undertakings, C 45/7 O.J. (2009). Online: Europa 

< http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:045: 0007:0020: 

EN: PDF> at para. 78 
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مگر  اً،اساس و گیرند می قرار محاکماستناد  موردطور گسترده  به فکري، هاي آفرینش حقوق
 قابتر حقوق مقررات اعمال و رقابتی حقوق هاي تحلیل به نوبتدر موارد خاص، 

 تحدید جهت ابزاري عنوان به رقابت حقوق به که یموارد خاص در یحت 115.رسد نمی
 سابقه همین وجود دلیل به محاکم شود، می استناد فکري آثار دارندگان حقوق قلمروي
 هاي آفرینش حقوق دارندگان انحصاري حق شناختن رسمیت به بر بیشتري تمایل ذهنی
 یکامتحده آمر یاالتا اوجه ب یچبه ه ینهزم ینا در ااروپ یهاتحاد یتوضع 116.دارند فکري

 یهاتحاد یسیونکم یتاگرچه اعمال مقررات حقوق رقابت در صالح یرا،شباهت ندارد ز
توسط محاکم  یعضو هنوز در سطح مل يکشورها يهاي فکر اروپا است، حقوق آفرینش

 فکري هاي نشآفری حقوق اروپا، اتحادیه حوزه در لذاشود.  هر کشور اعمال می یمل
 یاالتا يهاي فکر حقوق آفرینش يابزارها مشابه ابزارهایی اگر حتی عضو کشورهاي
 سطح در حقوق این بودن غیرهمسان دلیل به هم باز، دهد ارمحاکم قر یاراخت یکامتحده آمر

 تبدیل اروپایی کشورهاي براي متحدالشکل رویه یک ایجاد به تواند نمی آنها اعمال ملی،
 براي ابزاري عنوان به رقابت حقوق از واقع در اروپا، اتحادیه محاکم شرایطی ینچن در. شود

 سطح در حقوق این سازي یکسان و فکري هاي آفرینش حقوق حمایتی قلمرو تحدید
                                                

115. Rita Coco, “Antitrust Liability for Refusal to License Intellectual Property: a 

Comparative Analysis and the International Setting” (2008) 12:1 Marquette 

Intellectual Property Law Review 1 at 7-8; Daniel J. Gifford, “Government Policy 

towards Innovation in the United States, Canada, and the European Union as 

Manifested in Patent, Copyright, and Competition Law” (2004) 57:4 S.M.U. L. Rev. 

1339 at 1381-82. [Gifford, “Governmet Policy”]. 
116. Daniel J. Gifford, “The Antitrust/Intellectual Property Interface” (2002) 31 Hofstra 

L. Rev. 363 at 414-417; Daniel J. Gifford, “Developing Models for a Coherent 

Treatment of Standard-Setting Issues Under the Patent, Copyright, and Antitrust 

Laws, (2003) 43 Idea 331 at 388-392. 
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 117.نمایند می استفاده داخلی
 
 پیشنهاد ارائه و ایران براي مناسب رویکرد بررسی .4

 51و حقوق رقابت در ماده  يفکر هاي حقوق آفرینش یتالق بحث یران،حقوق ا در
طرح شده است. به  اساسی قانون چهارماصل چهل و  ياز قانون اجرا ياصالح مواد قانون

موجب نقض  یدنبا يفکر یتاز مالک یناش يانحصار یازاتحقوق و امت«ماده  ینموجب ا
، تفاهمات قانون فوق، قرادادها، توافقات 45و  44مواد » قانون شود. ین) ا48) تا (44مواد (

 تقسیم یا قیمت تعیین(مانند  شوند قانون در مذکور آثار از یکی به منتج کهرا  یاعمال یا
با  118کند. یاعالم م ممنوع شوند، رقابت در اخالل به منجر یا) معین اشخاص میان بازار

 مجوز صدور از فکري هاي آفرینش حقوق دارنده گذار، امتناع وجود عدم صراحت قانون
 در شود، رقابت در اخالل موجب است ممکن که عملی عنوان به ،را ريبردا بهره

 از الف بند 119.نمود بررسی توان می چهارم و چهل اصل اجراي قانون 45 ماده چهارچوب

                                                
117. Gifford, “Government Policy” supra note 113 at 1382; Czapracka, “IP” supra 

note 25 at Introduction x; Howell, supra note 51. 

 ایـن  حوصـله  از خارج نویسی، قانون نقایص و ماده دو این احتمالی هاي تفاوت زمینه در تفصیلی بحث .118
 تصـمیمیات  نـه  و گـذار  قـانون  لسـان  نه که نماییم می اکتفا کتهن این توضیح به تنها اینجا در ولی است نوشتار
 اساسـاً  45 مـاده  در مندرج اعمال آیا که نماید نمی روشن نوشتار، این تدوین زمان تا شورا توسط شده اتخاذ

 اینکـه  اسـت  مسـلم  آنچـه . شـود  احراز بایستی رقابت بر آنها منفی تاثیر اینکه یا و شوند می تصور ضد رقابتی
 مرتکب طرفین از یکی تنها که کند می یاد اعمالی از 45 ماده ولی نماید می طرفین توافقات به اشاره 44 ماده
 قـرار  بررسـی  مـورد  45 ماده چهارچوب در برداري را بهره مجوز صدور از امتناع دلیل، همین به. شود می آن
 .دهیم می

ه راه حل در اختیار شوراي رقابت قـرار  ، س44قانون اجراي اصل  51است اینکه ماده شایسته یادآوري . 119
اتخـاذ شـوند:    اًیـا جمعـ   اًبه دلیل اعمال حق آفرینش فکري، منفـرد  45و  44دهد که در موارد نقض مواد  می

(الف) توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاري از جمله تحدیـد دوره اعمـال حقـوق انحصـاري، (ب)     
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 استنکاف) 1(« بند، این موجب به. کند می اشاره »معامله از استنکاف و احتکار« به ماده این
) 2خدمت موضوع معامله، ( یامحدود کردن مقدار کاال  یااز انجام معامله و  یجمع یا يفرد

ها با  محدود کردن معامالت آن یابه استنکاف از معامله و  یگروادار کردن اشخاص د
امتناع از ارائه خدمت به  یزامتناع از فروش آن و ن یابود کردن کاال ان یا یره) ذخ3( یب،رق

خدمت  یاکاال  یمتق یه باالرفتن ساختگامتناع منجر ب یااقدام  ي،ساز یرهذخ ینکه ا ينحو
 است. اعالم شده موجب اخالل در رقابت شود، ممنوع  در صورتی که» در بازار شود

 موجب« عبارت خصوص به ماده این نگارش در گذار قانون لسان تحلیلی، لحاظ به
 قاتیتواف که 44 ماده در رفته کار به عبارت مقایسه. نیست گویا »شود می رقابت در اخالل

 آن نتیجه که نحوي به« داشته را ماده در مندرج آثار از یکی که کند می اعالم ممنوع را
                                                                                                              

← 
با حقوق انحصاري از انجام تمام یا بخشی از شـرایط تعهـد، (ج)    منع طرف قرارداد، توافق یا مصالحه مرتبط

ها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاري. در ارتباط با موضوع بحث ایـن مقالـه، حـداقل     ابطال قراردادها، توافق
عنـوان   اجبـاري بـه   بـرداري   ها مزبور وارد است: ایراد اول اینکه، دستور صدور مجوز بهره دو ایراد به راه حل

طور ضـمنی از بنـد    یک راه حل، صراحتا طرح نشده است، اگرچه امکان صدور آن توسط شوراي رقابت به
 51الف، یعنی توقف فعالیت، قابل استنباط است. ایراد مهم دیگر اینکه اختیارات شوراي رقابـت طبـق مـاده    

از حق آفرینش فکري شامل تحدید دوره اعمال حقوق آفرینش فکري یا منع استفاده  44قانون اجراي اصل 
دهـد کـه در حـوزه حقـوق      (بند الف) است. به عبارت دیگر، این ماده به شـوراي رقابـت ایـن مجـوز را مـی     

هـاي حقـوقی تنهـا در صـالحیت      هاي فکري وارد شده و تصمیماتی اتخاذ نمایـد کـه در همـه نظـام     آفرینش
ش و مهارت متخصصان امر قابـل اتخـاذ   نهادهاي خاص، مانند اداره ثبت اختراعات، بوده و تنها با کمک دان

رسد که این دخالت با توجه به اینکه اعضـاي شـوراي رقابـت، تخصـص کـافی در حـوزه        هستند. به نظر می
هـاي مختلـف دیگـر، بـه خصـوص       هاي فکري و حتی خود حقوق رقابت نداشته و از دریچه حقوق آفرینش

واهند پراخت، چندان پسـندیده نباشـد. پیشـنهاد    هاي فکري خ اقتصاد، به تعیین حدود و ثغور حقوق آفرینش
بـراي روشـن شـدن شـرایط اعمـال       اًبراي رفع این نقص، باز هم تدوین همان اصول راهنمایی است که سابق

در موارد خاص، پیشـنهاد تـدوین آن داده شـده اسـت. شـوراي رقابـت        44قانون اجراي اصل  45و  44مواد 
هـاي فکـري در اقتصـاد نـوین و      و تعیـین کننـده حقـوق آفـرینش    بایستی با در نظر گرفتن موقعیـت حسـاس   

تخصصـی بنمایـد کـه     اي کـامالً  ثیرات متقابل آن بر نوآوري و تولید دانش فنی، اقـدام بـه تشـکیل کمیتـه    أت
 گیري در حوزه تالقی حقوق آفرینش فکري و حقوق رقابت را داشته باشد. صالحیت تصمیم
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 رقابت در اخالل به منجر که اعمالی«، 45 ماده در مندرج عبارت با »باشد رقابت در اخالل
 ترکیب از منظور که نیست معلوم دیگر عبارت به. سازد می تر جدي را فوق ابهام »شود می

 اعمال بودن ضد رقابتی فرض، 45 ماده متن در »شود می« مضارع فعل و »که« هاضاف حرف
 مشابه شود، احراز بعدا بایستی اعمال نامطلوب اثر عنوان به بودن ضد رقابتی اینکه یا است
 از امتناع زمینه در حداقل هرحال، به. شود می فهمیده 44 ماده در رفته کار به عبارت از آنچه
قرار گرفت،  یدکأمورد ت یقتحق ینا يدر ابتدا که طوري همان، رداريب بهره مجوز صدور
در اصل صدور  يقاعده ندارد که حق دارنده اثر فکر ینا در تردیدي کسی دیگر امروز

شده در قالب  ینتضم ینادیناز حقوق ب یکیو انتخاب طرف قرارداد  برداري مجوز بهره
اش  يدارنده از حق فکر يفاده انحصاراست یب،ترت یناست. به ا يهاي فکر حقوق آفرینش

 کننده رویجو ت یقانون ي،عاد یطدر شرا ،از آن برداري اجازه بهره یا يو امتناع او از واگذار
 امتناع این باشد، داشته وجود خاصی شرایط هرگاه منتها. است رقابت و نوآوري تولید
 توضیح هیچ اساسی انونق چهارم و چهل اصل اجراي قانون. شود تلقی رقابتی ضد تواند می

 ارائه فکري آفرینش حق دارنده رفتار کننده غیررقابتی خاص شرایط زمینه در بیشتري
 باشد نابجایی توقع قانون، این در بحث جزئیات همه دادن جاي توقع شاید البته. نماید نمی
 هکنند روشن که راهنمایی اصول و ها نامه آیین تدوین براي رقابت شوراي از توقع ولی

 بیجایی توقع اًقطع ،باشد یزله برانگئخاص و مس یطبه خصوص در شرا قانون، اجراي شرایط
 .نیست

 مجوز صدور از امتناعشد،  مالحظه یخارج ییقضا یهرو یبررس درکه  طور همان
قرار دارد صورت  يبرتر تجار یتکه در موقع یکه توسط شخص یصورت در، برداري بهره
 تجاري برتر موقعیت از استفاده سوء. شود رقابتی ضد ارآث به منتهی تواند یم یردگ

 و چهلاصل  ياجرا قانون 45) در بند (ط) از ماده مسلط اقتصادي وضعیت از استفاده ء(سو
 صدور از امتناع و اعم، معناي در فروش از امتناعطرح شده است.  اساسی قانون چهارم
دو دسته از اعمال ذکر شده در  قالب در است ممکن اخص، معناي در برداري بهره مجوز
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 3 بندهاي از مستفادمنع شود.  يبرتر تجار یتبه عنوان سوء استفاده از موقع 45بند (ط) ماده 
 مانع ایجاد« و »بازار قیمت کاهش یا ایشتقاضا به منظور افز یاو  عرضه مقدار تحدید«، 4و
 یک در رقیب هاي شرکت یا ها بنگاه حذف یا جدید رقباي ورود کردن مشکل منظور به

 باشد. يبرتر تجار یتاستفاده از موقع تواند سوء یم »خاص فعالیت
 موارد به نسبت را بند این اعمال امکان، 3 بند در گذار قانون لسان اللفظی تحت تفسیر

 گذار قانون اینکه اول مشکل. نماید می مواجه مشکالتی با برداري  بهره مجوز صدور از امتناع
 تواند می این. نماید نمی عرضه از »امتناع« به اي اشاره و نماید می استفاده »تحدید« عبارت از

 از استفاده همچنین. است خارج ماده این شمول از عرضه از امتناع که شود این بر حمل
اعمال  ینهدر زم و نماید می ملموس اموال عرضه به محدود را بند این اعمال ،»مقدار« واژه

 مقدار معیار از اساساًکه  يهاي فکر مانند حقوق آفرینش موسییرملبند به حقوق غ ینا
 حتی اینکه نهایت. آورد می وجود به را شبهاتی شود، نمی استفاده آنها عرضه ارزیابی براي
تواند  یم اولی طریق به یزامتناع از عرضه ن ،»تحدید« عبارت وجود با که شود استدالل اگر
 برانگیر لهئمس همچنان سه بند پایانی قسمت شود، لقیت يبرتر تجار یتاستفاده از موقع سوء
 به که نماید می تلقی استفاده سوء صورتی در تنها را امتناع یا تحدید زیرا، رسد می نظر به

 مجوز صدور از امتناع صرف ترتیب، این به. باشد قیمت کاهش یا افزایش هدف
 رویکرد تفسیري چنین. شود منع و تلقی استفاده سوء منظر این از تواند نمی برداري بهره

 یاالتا رویکردرا به  برداري از صدور مجوز بهره امتناع با ایران رقابت شوراي احتمالی
متحده،  یاالتا محاکمنظر  ازشد،  یانکه ب طور همان زیرا،نماید  می یکنزد یکامتحده آمر

ضد  یطیشرا یچتواند در ه ینم برداري  از صدور مجوز بهره یرمشروطغ جانبه یکامتناع 
خاص و نادر، ممکن است  یاربس یطهم در شرا شود و تنها امتناع مشروط، آن یرقابتی تلق

 از منتج رویکرد تشابه و گرایی همقانون شرمن باشد.  2ناقض بند  یط،شرط جمع شرا به
 با اساسی قانون چهارم و چهلاصل  ياجرا قانون(ط)  45 ماده از 3 بندالذکر از  فوق تفسیر
(بدون در نظر  یو اتفاق يظاهر یاگر تنها تشابه یحت یکا،متحده آمر یاالتا یکنون کردروی
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 شرایط با - هست که –متحده) باشد  یاالتا یکردرو یو حقوق ياقتصاد يها یشهگرفتن ر
تعهد به  ییرسد که عدم شناسا یبه نظر م یگر،. به عبارت دنماید نمیهماهنگ  ایران کنونی

 از متاثر زیادي حد تا آمریکا متحده ایاالت حقوقی نظام در اريبرد بهره وزصدور مج
 ايو وجود ابزاره سو یکاز  فکري محصوالت صادرات و تولیدکشور در  ینا موقعیت
 انحصارات دامنه تحدید جهت فکري هاي آفرینش حقوق نظام داخل در کننده محدود

از حاالت فوق  یک یچبه ه یرانا یکنون ضعیتباشد. و یگرد ياز سو فکري آثار دارندگان
قرار دارد  يکننده محصوالت فکر در مقام مصرف یشترب یرانبازار ا ی. از طرفیستن یکنزد

 ایران، فکري هاي آفرینش حقوق نظام یگر،د طرفصادر کننده و از  یاکننده  یدتا تول
 تا نیست رایت کپی یا اختراعات حقوق از استفاده سوء نظریه مانند هایی نظریه دربردارنده

. نمود محدود را فکري آثار دارندگانبا تمسک به آنها دامنه انحصارات اعطا شده به  بتوان
 ایران فکري هاي آفرینش رژیم کنونی واقعیات با سنخیتیفوق  یررسد که تفس یلذا به نظر م

 .باشد نداشته ناوريف حوزه در آن مصرفی بازار و
 در خصوص به، برداري بهره جوزم صدور از يدارندگان محصوالت فکر امتناع
ادامه  یا ورود آن، به دسترسی عدمو  شده تبدیل بازار استاندارد به فکري حق که مواردي

از ماده  4 بند استناد بهتواند  می ،نماید دشوار می یاربس یا یرممکنرقبا در بازار را غ یاتح
 یجادا«بند،  ینوجب ا. به مشود منع اساسی قانون چهارم و چهلاصل  ي(ط) قانون اجرا45

در  یبرق يها شرکت یاها  حذف بنگاه یا یدجد يمانع به منظور مشکل کردن ورود رقبا
 منظور بهشده و ممنوع است.  یتلق يبرتر تجار یتسوء استفاده از موقع» خاص یتفعال یک
. رددا قرار تجاري برتر موقعیت در ممتنع شرکت که شود ثابت :اوالً بایستی ماده، این اعمال
 دهد می قرار تجاري برتر موقعیت در را شخص بازار سهام از درصدي چه بودن دارا اینکه
به منظور «مراد از  یاکه آ یستروشن ن ینار مشخص نشده است. همچنذگ قانون ياز سو

که صرف  ین استا »یبرق يها شرکت یاحذف بنگاه  یا یدجد يمشکل کردن ورود رقبا
رقبا در بازار  یاتادامه ح یامانع در ورود  یجادهدف ا اگر با یرمشروطغ جانبه یکامتناع 
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 یامتناع ینچن یااروپا)  یهاتحاد یکردشود (رو یتواند مخدوش کننده رقابت تلق ینباشد، م
 یکرداز حوزه دخالت حقوق رقابت خارج است (رو ،و هدف ممتنع یزهصرف نظر از انگ

 یاريامتناع به مع شدن یضد رقابتی تلقاالصول موکول کردن  ی). علیکامتحده آمر یاالتا
 هاي تحلیل درممتنع از امتناع، عالوه بر مشکل بودن احراز آن،  یزهانگ یعنی ی،شخص کامالً
 فکري آفرینش حق دارنده امتناع بررسیدر  دیگر، عبارت به. ندارد جایگاهی مدرن یرقابت
و  جامعه رفاه عموم، منافع بر ماقدا این نامطلوب آثار به بایستی برداري بهره مجوز صدور از

 امتناع کننده.  یشخص یزهرقابت در سطح کالن توجه شود تا به انگ
 و چهل اصل اجراي قانون(ط)  45 ماده از 4 بند مناسب تفسیررسد که  ینظر م به
قرار دارد از  يبرتر تجار یتکه در موقع یباشد که هرگاه شخص چنین اساسی قانون چهارم

 یلبه دل ،امتناع ینو ا یدخود امتناع نما يفکر ینشاز حق آفر برداري صدور مجوز بهره
ماده  باشد، رقابتمخل  ،موجود يرقبا یاتدر ادامه ح یا یدجد يمانع در ورود رقبا یجادا

 نظام رویکرد تفسیري، چنین به شدن قائلنقض کرده و مسئول است.  قانون فوق را 45
اروپا  یهاتحاد یکردرا به رو برداري بهره جوزم صدور از امتناع به نسبت ایران حقوقی

 ینکه ا رسد می نظر به. یردگ یفاصله م یکامتحده آمر یاالتا یکردنماید و از رو می یکنزد
باشد.  یرانا فکري هاي آفرینش بازار شرایط و حقوقی نظاماز چند جهت مناسب  یلتحل
متحده  یاالتمحاکم ا یلتما عدم ینمحقق یاز نظر برخ ،شد یانطور که ب همان ینکه،اول ا
هاي  دامنه انتفاع از حقوق آفرینش یدبه منظور تحد تحقوق رقاب یريکارگ هدر ب یکاآمر
 یندر ا يهاي فکر که نظام حقوق آفرینش است اعتقاد این ازثر أمت يتا حدود يفکر

را در  يآثار فکر دارندگان انتفاعدامنه  یدجهت تحد یمناسب و کاف يکشور ابزارها
 در بیشترکه  يهاي فکر سوءاستفاده از حقوق آفرینش یهقرار داده است. نظر محاکم یارتاخ

سوءاستفاده دارندگان آثار  جلوي شود، می اعمال رایت کپی حقوق و اختراعات حقوق
 باقیحقوق رقابت  راتمقر بکارگیريبه  نیازيو  یردگ یرا م یشاناز حق انحصار يفکر
 از استفاده سوء نظریه ایران، فکري هاي آفرینش حقوق نظام مقایسه، مقام درگذارد.  ینم
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که در  دیگر تاستثنائا از بسیاري و شناسد نمی رسمیت به را فکري هاي آفرینش حقوق
 چنین. در اند نیافته راهی حقوقی نظام این به شوند یکامن ال به وفور مشاهده م ییقضا یهرو
گسترش  یداست که جهت تحد ییرهاابزا ینتر از مناسب یکیحقوق رقابت  یطی،شرا

 مراجع یا محاکم سوي ازتواند  یشان م از حقوق يدامنه انتفاع دارندگان آثار فکر
 شرمن قانون 2 ماده شد، بیان که طور همان اینکه، دوم. گیرد قرار استفاده مورد صالح ذي
 موقعیت در اشخاص گرفتن قرار زمینه بردن بین از دنبال به یکامتحده آمر یاالتا در

 که حالی در. نماید نمی ارائه رقبا میان مناسبات تنظیم براي حلی راه ولی است، انحصاري
 تجاري برتر موقعیت در که است هایی بنگاه روابط تنظیم صدد در اروپا معاهده 102 ماده
را که  یکه اعمال یرانا اساسی قانون چهارم و چهل اصل اجراي قانون 45 ماده. دارند قرار

معاهده اروپا شباهت  102منظر به ماده  یننماید از ا به اخالل در رقابت شوند، منع میمنجر 
 ینکه،ا یت. نهاانحصار نیست گیري شکل در مانع ایجاد صدد در اقعداشته و در و تري یشب

 در ایران بودن کننده مصرفتوجه به  با اروپا اتحادیه رویکرد به نزدیک رویکردي اتخاذ
 یگر،عبارت د به. رسد می نظر به تر مناسب ملی مصالح حفظ براي يرمحصوالت فک بازار

 يهاي فکر در تعامالت مرتبط با حقوق آفرینش یرانی،ا يها ها و شرکت از آنجا که بنگاه
کننده  تا صادر یرندگ یم قرار برداري بهره مجوز صدور کنندگان درخواست مقام در تر یشب

به  - خاص شرایط در برداري بهره مجوز صدور به تعهد شناسایی، برداري بهره مجوز
در  یدشده و هرگونه تول یلبه استاندارد بازار تبد فکري محصولکه  يخصوص در موارد

 يفکر هاي آفرینش یدنفع بازار تول به – باشدفوق  محصول به یبر دسترس یمبتن آنحوزه 
 یداخل يتجار يها گاهبن يرونق تجار وحوزه  یندر ا یشرفتپ يرا برا ینهبوده و زم یداخل
 .گذارد می باز

اروپا در برخورد با موارد  یهاتحاد یکنون یکردتوجه داشت که رو یدبا حال عین در
 ضروري شرطاز جمله  یطاز شرا يا مجموعه یبررس برداري امتناع از صدور مجوز بهره

 که یدجد یمحصول یامکان رقابت، شرط معرف براي فکري آفرینش حق به دسترسی بودن
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 کارایی یا نوعی توجیه نبود شرط و دارد، جوددر بازار و یکننده احتمال آن مصرف يبرا
کننده به نظر  یینخاص دعوا تع یطکه در شرا یگريهر شرط د یا ،ممتنع ياز سو اقتصادي

 یانطور که ب داند. همان یم يضرور برداري اتخاذ تعهد به صدور مجوز بهره يبرسد را برا
 شکل دهه دو از بیش در خاص دعاوي طرح با اروپا قضایی رویه در یطشرا اینشد، 

خاص آن  یطو شرا ییاند و با توجه به اختصاص آنها به جامعه اروپا یافتهگرفته و توسعه 
 از امتناع با مرتبط دعاوي همه در برخی یا فوق شرایط همه اتخاذ که رسد نمیبازار به نظر 

 مهم آنچه دیگر، عبارت به. باشد ضروري ایران حقوقی نظام در برداري بهره مجوز صدور
 که بنگاهی توسط خاص شرایط در برداري بهره مجوز صدور به تعهد شناسایی اصلاست 
 ینتا ا یرانا ینظام حقوق يبرا اسبمن یکردباشد و رو یم دارد تجاري برتر موقعیت در

 اجراي با ایستیبامر  یقو مصاد شرایط یاست ول ییاروپا یهاتحاد یکرددرجه مشابه رو
 صالح يتوسط محاکم و مراجع ذ یرانبازار ا یطو با توجه به شرا یرانا یمقررات رقابت

 گردد.  یینتع
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 یريگ نتیجه
هاي  حقوق آفرینش یانروابط مکمل م ییمدرن در شناسا یحقوق یاتادب اگرچه

 این قیتال یریتمد ینهدر زم یهاختالف رو هنوز یندارد، ول یديو حقوق رقابت ترد يفکر
قوت  به، برداري موارد خاص، مانند امتناع از صدور مجوز بهره یدر برخ حقوق از شاخه دو

 يا یهرو، برداري از صدور مجوز بهره امتناعدر  یکامتحده آمر یاالتا یه. روی استخود باق
است و امتناع مشروط را تنها در موارد  يحقوق دارندگان آثار فکر ینبه تضم یلمتما یشترب
به  یلمتما یشتراروپا ب یهاتحاد یهرو یگر،د ينماید. از سو می یتلق یررقابتینادر غ یاربس

رقابت در بازار است. به  يبرا يبه منابع ضرور یرقابت سالم و دسترس ینهفراهم آوردن زم
 برداري تعهد به صدور مجوز بهره ییدر شناسا یاديآراء ز یراخ يها در سال یل،دل ینهم
 شده صادراروپا  یهقرار دارند، در حوزه اتحاد يبرتر تجار یتموقع درکه  ییها شرکت یهعل

 . است
حقوق  یبا همه نوظهور بودنش، به بحث تالق یران،ا یاگرچه مجموعه مقررات رقابت

تعهد  ییشناسا یطشرا ینهدر زم یول است کردهو حقوق رقابت اشاره  يهاي فکر آفرینش
از  4 بندرسد که  ینظر م به. استآن ساکت  ياجراو ضمانت  برداري به صدور مجوز بهره

جهت  یمناسب یمستند قانون اساسی قانون چهارم و چهل اصل اجراي قانون(ط) 45 ماده
 یر. تفسدهد قرار محققین و مراجع اختیار در برداري تعهد به صدور مجوز بهره شناسایی
 یکردگرا با رو که هم وردیان بابه ارمغ یرانا يرا برا یکرديتواند رو یم بند ینموسع ا
که در صورت تحقق آنها، دارنده  یخاص یطشرا یینحال، تع ین. در عاستاروپا  یهاتحاد

مرجع  يدو به عهده هر شود می برداري بهره محوز صدور به مجبور فکري ینشحق آفر
 اًکه مشخص ییاصول راهنما ینبا تدو ایران رقابت شوراي. باشد یو محاکم م یرانا یرقابت

 یاالزم  شرایطتواند  یپردازد مبو حقوق رقابت  يهاي فکر حقوق آفرینش یه بحث تالقب
 روشنرا  یرانا یدر نظام حقوق برداري تعهد به صدور مجوز بهره ییجهت شناسا یکاف
 بهرا  برداري بهره مجوز صدور از امتناعبودن  یقانون اصل :اوالً یستیبا سندي ین. چنیدنما
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 بایستی حال، عین در. بپذیرد يفکر ینشآفر حقاعمال  مصادیق ترین بنیادي از یکیعنوان 
صدور مجوز  از امتناع که شد نخواهد آن از مانع اصل این شناساسیی که شود تأکید
 بایستی فوق راهنماي اصولخاص مخل رقابت و ممنوع اعالم شود.  یطدر شرا برداري بهره
 ،»یهبازار ثانو«و  »یهبازار اول« ،»يتر تجاربر وقعیتم«همچون  یمیاز مفاه یفارائه تعر ضمن

ضرورت  ي،فکر ینشقرار داشتن دارنده حق آفر يبرتر تجار یتهمچون در موقع شرایطی
 رقابتی، بازار در حیات ادامه یا رقابت در ورود امکان جهت يبه حق فکر یدسترس

محصول  یددر تول یهولامتناع در بازار ا یرثأت یو بررس یهو ثانو یهوجود دو بازار اول ضرورت
مورد  یلرا به تفص برداري مرتبط با امتناع از صدور مجوز بهره يدر دعاو ثانویه بازار در

  توجه قرار دهد.
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