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 چکیده
هاي  حقوق رقابت در تعامل با قراردادهاي لیسانس فناوري، گاه با رویه

شود که بر خالف تحدیدات معتبر و نامشروع وضعیت رقابتی  مواجه می اي محدودکننده
مشخصی ندارند. این تحدیدات از سویی مظنون به داشتن آثار ضد رقابتی هستند و از سوي 

دهنده  باشند. همین امر نشان دیگر واجد پیامدهاي مطلوبی براي بازارهاي تجاري می
کوشد تا با  محدودکننده است. این پژوهش می دشواري تحلیل رقابتی این گونه از ترتیبات

ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا و برخی  بهپیشرو هاي حقوقی گیري از تجارب نظام بهره
اي آسیایی، ضمن تبیین مفهوم این تحدیدات، شناخت مصادیق و بازشناسی آنها از هکشور

ضمن انعکاس نهایت هاي مواجهه با آنها را تحلیل کرده و در  تحدیدات نامشروع، شیوه
-هاي تقنینی ایران پیشنهادات الزم جهت بهرهها و ابهامات قانونی و نقد سیاستکاستی
 .ارائه نماید گذاري، شوراي رقابت و محاکم قضایی ایراننهادهاي قانون برداري
  واژگانکلید 

 - حقوق مالکیت فکري - حقوق رقابت - تحدیدات مظنون - انتقال فناوري
 هاي قانونی.معافیت - قرارداد لیسانس - هاي محدودکننده تجارت رویه

                                                
 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.٭
 .دانشجوي دکتراي حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی٭٭
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 مقدمه
قراردادهاي لیسانس در قرادادي محدود کننده  حقوق رقابت نسبت به ترتیبات

لذا محسوب و  آنبا  سوبرخی از این شروط هم دهد؛نمی حساسیت یکسان نشانفناوري 
گیرند. این تربیات حقوق رقابت قرار میمورد تأیید آنکه بیم رقابتی ایجاد کنند،  بی

خصوص در ارتقا کارایی  براي تحقق اهداف مشروع طرفین بهمحدودکننده در واقع 
از کنند که جلوه میضروري آنقدر حداکثري قرارداد لیسانس و حمایت از دارنده فناوري 

عمده چنین . از مصادیق آیندبه شمار میقراردادها این نوع  1"هاي ذاتیمحدودیت"جنس 
گیرنده از اعطاي لیسانس فرعی،   توان به تعهد به رازداري، منع لیسانس هایی میمحدودیت

برداري از فناوري موضوع قرارداد پس از خاتمه مدت آن و تعهد به عدم  تحدید یا منع بهره
دهنده بر روي محصوالت عرضه شده به بازار، اشاره  استفاده از عالمت تجاري لیسانس

 2نمود.
شروط تحدیدکننده مخرب نظم رقابتی قرار دارند. این دسته ترتیبات در نقطه مقابل، 

تحدیدات که به آیند شمار میکننده فضاي رقابتی بهمحدودکننده به قدري مختل
مقصود واقعی از توسل به آنها، زیرا،  .معروف هستند 4"محض"یا و 3"نامشروع ذاتی"

رت پذیرنده و آسیب زدن به موقعیت رقابتی وي و محدود کردن رقابت و سلب آزادي تجا
انحصارگرایی در بازار است و نه استفاده از تمهیدات قانونی براي محافظت از منافع 

قواعد حقوق رقابت، چنین توافقاتی را تهی از معنا دانسته و به . به همین جهت مشروع
                                                

1. Intrinsically limitation. 

2. Commission Notice: Guidelines on the Application of Article 81of the Treaty to 

Technology Transfer Agreements (2004/C 101/02). 
 شود.یاد می "اصول راهنماي اروپا"از این پس از این سند به اختصار 

3. Per se illegality. 

4. Hardcore. 
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اي که در پی  ري. این شروط محدودکننده حسب ماهیت و آثار ضروسدشنامیرسمیت ن
کنند که آشکارا بررسی تفصیلی پیامدهاي آن و  دارند، آنچنان در رقابت اخالل ایجاد می

شود و از  همچنین ارزیابی توابعی که ممکن است به سود رقابت داشته باشند، منتفی می
ترین مصادیق این دست  از عمده 5اعتباري هستند. منظر قواعد رقابتی، همواره محکوم به بی

توان به ترتیبات ناظر به محدود کردن قیمت بازفروش یا توافق بر سر تثبیت  حدیدات میت
هاي تحقیق و توسعه، منع از به چالش کشیدن اعتبار فناوري قیمت، تقسیم بازار، منع فعالیت

 6موضوع قرارداد و غیره اشاره کرد.
ات قراردادي تحدیداین از  سوم، دسته استاما آنچه بیشتر محل مناقشه و تحلیل 

و لذا برخوردار بوده  ايگیها از اهمیت و در عین حال پیچیدرویهاز این دسته  است.
باید حسب شرایط در به همین جهت و  داشتهاي از ابهام قرار  موقعیت رقابتی آنها در هاله
اهمیت این شروط قراردادي از اعتباري آنها اتخاذ تصمیم نمود.  خصوص مشروعیت یا بی

-دو چهره ،نامشروع محضهاي ، برخالف رویههااین رویهنخست اینکه، است. دو جهت 
حسب مفاد و آثار تحدیدات و با لحاظ منافع رقابتی مشروع اشخاص اند. زیرا، از یک سو 

چنین تحدیداتی همسو با رقابت  ،آثار و مصالح عمومی ممکن است در سنجش نهایی
در واقع، از این منظرگاه مشروع جاي گیرند. منصفانه تشخیص داده شده و در عداد اعمال 
 ،تر را قربانی کاهش سطح رقابت نکرد؛ زیراباید جانب تحدیدات را گرفت و منافع افزون

به سبب از سوي دیگر امکان دارد 7پیامدهاي ضد رقابتی چنین توافقاتی قابل اغماض است.
                                                

5. Jacobson, Jonathan, Antitrust law Developments, pp. 49-50. 

همین اثر مورد بررسی قرار  دلیل اهمیت و گستردگی در تحقیقی مستقل توسط نویسندگان. این موضوع به6
 یابد.زودي انتشار میگرفته و به

 :به نگاه کنیددر این خصوص  .7
Nihoul,Paul& Verdure, Christophe, Code de Droit de la Concurrence: Aspects Belge 

et Européen, p. 359. 
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اقد مشروعیت شناخته شوند. شان، فاتی بر منافع اقتصاديتحدیدغلبه وجه ضد رقابتی چنین 
ها نیز به موجب ضوابطی معین و با توسل به معیارهایی دوم اینکه فرایند ارزیابی این رویه

مناط تعیین اعتبار 8"قاعده معقولیت"براي مثال در حقوق آمریکا . گیرد خاص صورت می
معاهده " 81)3ماده (نیز و در حقوق اتحادیه اروپا اي است  قات محدودکنندهفچنین توا

شود  معیارهایی تعیین کرده است که تحدیدات مظنون به سنگ محک آن گذاشته می 9"رم
در ماده  11اصول راهنماي آمریکاهمچنین 10اعتباري آن آشکار شود. تا مشروعیت یا بی

و مقرره  3ماده  و12"منطقه امن ضد انحصار"تحت عنوان  معینقلمروي با ترسیم خود  4)3(
اند امر کوشیده14"بندر یا جایگاه امن" تحت عنوان13هنماي اروپا اصول را 65پاراگراف 

در صورت را تسریع و تسهیل نمایند. براین اساس،  چنین تحدیدات مشکوکیشناسایی 
  لعاده، قراردادهاي لیسانس حاوي شروط محدودکننده ا عدم بروز اوضاع و احوال فوق

                                                
8. Rule of reason. 

9. Treaty Establishing the European Community 25 March 1957 as revised in 2003 

(Rome Treaty). 

 شود.یاد می "معاهده رم"از این پس از این سند به اختصار 
 به:نگاه کنید در این خصوص  .10

Rouja, Sandrine, Les Accords de Transfert de Technologie Confrontés à la Politique 

Communautaire de Concurrence, p. 1. 

11.Antitrust Guidelines on Intellectual Property Licensing 1995 of USA. 
 شود.یاد می "اصول راهنماي آمریکا"از این پس از این سند به اختصار

12. Antitrust safety zone. 

13.Commission Regulation (EC) No 772/2004 on the Application of Article 81(3) of 

the Treaty to Categories of Technology Transfer Agreements. 
 شود. یاد می "مقرره اروپا"از این پس از این سند به اختصار

14. Safe harbor. 
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شوند و  قابتی با چالشی مواجه نمیند، از لحاظ رباش  مظنون که در این قلمرو واقع شده
اعمال فرایند پیچیده ارزیابی تفصیلی و برآورد آثار رقابتی قرارداد، نسبت به آنها منتفی 

شود که توافقی که با احراز شرایط در این محدوده  شود. در حقیقت چنین فرض می می
ی شده و به تعبیر دیگر، االجرا تلق شود، فاقد اثر ضد رقابتی قابل توجهی بوده و الزم واقع می

 15گیرد. مشمول معافیت قرار می
گذاران در سایر کشورهاي پیشرو در این عرصه نیز وضع به این صورت بوده و قانون

اند با احتیاط با آنها برخورد داشته و با رو نشده بلکه سعی نمودهزده روبهها شتاببا این رویه
 معیارهاي اقتصادي روشن با آن مواجه شوند. 

-با این وصف، وضعیت این شروط قراردادي در حقوق داخلی بسیار مبهم به نظر می
اصالح موادي از قانون برنامه قانون  45و  44گذار از یک سو در مواد آید. زیرا، قانون

هاي تماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و اجراي سیاستچهارم توسعه اقتصادي، اج
-فهرستی به ظاهر حصري از رویه 138716کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب

هاي محدودکننده را ذکر و همگی را ممنوع اعالم داشته است. ازسوي دیگر اگرچه 
ابت را مرجع احراز این قانون شوراي رق 62و  58اد وم 1بند و  49گذار در ماده قانون

اعتبار و یا معتبر تعیین کرده است، جز معیار کلی هاي محدودکننده بیمصادیق رویه
بینی هیچ ضابطه و معیار روشنی براي اعمال این اختیارات وسیع پیش "اخالل در رقابت"

ائه نکرده است. عالوه بر این، این شورا متأسفانه به دلیل عدم آغاز به کار تا کنون فرصت ار
سازي در امر تفکیک تحدیدات معتبر از تحدیدات فاقد اعتبار و ترسیم منطقه تفسیر و رویه

معافیت نیافته است. همچنین رویه قضایی و ادبیات حقوقی نیز در این خصوص راهبردهاي 
 مناسبی از خود نشان نداده است. 

                                                
15. Rouja, Sandrine, ibid. 

 شود.یاد می "ق.ا.س.ك.ا."از این پس از این قانون به اختصار  .16
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بنابراین شناسایی تحدیدات مظنون و کوشش در جهت تمییز آنها از شروط قراردادي 
ممنوع محض و تمهید معیارهاي حقوقی روشن براي ارزیابی و احراز آنها امري ضروري 

کوشش خواهد شدبا  شود. نخستچند هدف دنبال میبا این هدف، در این تحقیق است. 
در این عرصه یعنی آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی الهام از تجارب حقوقی کشورهاي پیشرو 

مصادیق مهم این  سپس، و مورد تحلیلتحدیدات مظنون کشورهاي آسیایی قواعد ارزیابی 
بینی شده مورد ارزیابی و احراز و آنگاه مبناي موجهه ها در پرتو معیارهاي پیشدست رویه

ها مورد بررسی قرار گیرد. و این نظامو عناصر مهم تعیین دامنه آن در منطقه معافیت ترسیم 
ابهامات نظري و اجرایی مقررات مربوطه حقوق داخلی آشکار و آنگاه راهکارها  سرانجام

 و راهبردهاي مناسب ارائه گردد.
 

 قواعد ارزیابی تحدیدات مظنون .1
شناسایی و احراز شروط تحدیدکننده مظنون زمانی میسر است که معیار حقوقی 

آمریکا، اتحادیه اروپا و هاي رقابتی شاهد سیاست قسمتدر این گردد. روشنی تمهید 
 شروطی خواهیم بود.در مواجهه با چنین برخی دیگر از کشورهاي آسیایی 

 
 حقوق آمریکا .1. 1

اعتباري هر نوع توافق  داللت بر بی 17"قانون ضد انحصار شرمن" 1اگرچه ظاهر ماده 
دارد، رویه قضایی آمریکا در تعدیل این حکم غیر منعطف کوشیده و   محدودکننده تجاري

ها جاي پردازد که در قلمرو معافیت هایی میمطابق قواعدي به ارزیابی محدودیت
اتی از این ارزیابی توافق 18شوند. گیرند و در زمره تضییقات نامشروع نیز، شمرده نمی نمی

                                                
17. Sherman Antitrust Act 1890. 

18. Jones,Clifford A & Matsushita, Mitsuo, Competition Policy in The Global Trading 

System, p. 373. 
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گیرد. در محدوده قاعده نامشروع ذاتی،  صورت می 19"قاعده معقولیت"دست، به موجب 
هاي محدودکننده ممکن است به سود رقابت داشته باشد،  دادگاه به نظاره نتایجی که رویه

خواند؛ اما ارزیابی بر مبناي  نشیند و در هر حال چنین توافقاتی را فاقد مشروعیت می نمی
قولیت، فرایندي است پیچیده که مستلزم بررسی جامع قرارداد و توجه ویژه به آثار قاعده مع
 ست.ا رقابتی آن

معقولیت در این چهارچوب، معادل حمایت متناسب از منافع قانونی و قراردادي 
پردازند و با  طی این معیار حقوقی، مراجع قانونی به ارزیابی دقیق و عمیق توافق می 20است.

ي که محدودیت به سود رقابت و افزایش کارایی بازارهاي تجاري دارد و تأمل در آثار
هاي غیر متعارفی که احتماالً متوجه رقابت و تجارت خواهد  همچنین نتایج سوء و هزینه

اگر کفه میزان به سمت آثار ضد رقابتی سنگینی کند و هزینه  21نشینند. کرد، به داوري می
شود، ترتیب مذکور، به موجب  باشد که نصیب بازار میتوافق براي رقابت بیش از مزایایی 

طور کلی بر اساس این قاعده، توافقاتی که ست. بهاي اعتبار قاعده معقولیت، محکوم به بی
به طرز نامعقول و نامتعارفی آشوبنده ساحت رقابت بوده و بر تجارت اثر سوء دارند، ممنوع 

 هستند.
به موجب قاعده معقولیت، نوعی نبوده و بسیار بررسی نفوذ و اعتبار توافق عدم رقابت 
 22.وابسته به اوضاع و احوال خاص هر قضیه است

                                                
19. Rule of reason. 

20. Kamerling, Alexandra & Osman, Christopher, Restrictive Covenants under 

Common and Competition Law, p. 19.  
21. Bhagwati, Jagdish N & Hudec, Robert E, Fair Trade and Harmonization: 

Economic Analysis, p. 331. 

22.Kamerling, Alexandra & Osman, Christopher, op.cit, p. 14. 
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در روند بررسی تحدیدات مزبور، مراجع قانونی باید عواملی چند را ملحوظ دارند تا 
 درك صحیحی از اثر رقابتی آنها میسر شود:

غایت دهی به تلقی دادگاه از این تحدیدات،  در جهت :هدف محدودیت -
ست که ا طور کلی قاعده معقولیت در پی احراز آنبه 23فراروي توافق، نقش مهمی دارد.

هاي مندرج در لیسانس، فرع بر تحقق اهداف معتبر و قانونی بوده و در آیا محدودیت
راستاي انتظارات معقول طرفین از قرارداد مزبور است و یا آنکه تضییقات مزبور پوششی از 

لی در بطن خود هدف تحریف در رقابت و دور زدن مقررات ضد مشروعیت دارند، و
ست که ماهیتاً و حسب ا کنند. در حقیقت اعتبار محدودیت در گرو آن انحصار را دنبال می

 آثار، از نقطه عزیمت مشروع حقوقی خود، فراتر نرود.
هاي در تعبیري دیگر در فهم هدف تحدیدات، توجه به تفکیک میان محدودیت

اي صرفاً متأثر از  ست. اگر ارزش تجاري قرارداد، به نحو عمدها راهگشا 24"ویدا"فرعی و 
گیري از مزایاي تجاري آن در تولید و  فناوري موضوع آن باشد و منظور اصلی طرفین بهره

دریافت عوض مقرر در برابر آن بوده و محدودیت مورد نظر به طرز معقولی در پیوند و در 
باشد، تحدید وارده فرعی قلمداد شده و به احتمال بیشتري مورد سایه هدف اساسی قرارداد 

گیرد. ولی اگر محدودیت خود، هدف اصلی قرارداد باشد، تضییقی هویدا  تأیید قرار می
نفع داشته و با سهولت بیشتري تحت خواهد بود که وابستگی زیادي به قدرت در بازار ذي

اگر حقوق مالکیت فکري در مقایسه با اثر به بیان دیگر،  25شود. قواعد ضد انحصار رد می
خصوص تضییقات در ارتباط با  اقتصادي محدودیت، واجد اهمیت چندانی نباشد و به

                                                
23. Alese, Femi, Federal Antitrust and EC Competition Law Analysis, p. 22. 

24. Naked. 

25. Hovenkamp, Herbert et al, IP and Antitrust: An Analysis of Antitrust Principles 

Applied to Intellectual Property Law, p. 30-3. 
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شوند،  محصوالت و خدماتی باشد که به وسیله فناوري موضوع قرارداد لیسانس کنترل نمی
 26تر است. عدم مشروعیت آنها در دید قاعده معقولیت، به اصول نزدیک

هاي ضد انحصار طرق جایگزین براي تحدیدات براي نیل به اهداف آژانساگرچه 
دارند، اما لزومی به اعمال راهکارهایی که دربردارنده  تجاري و رقابتی را ملحوظ می

بینند و تعیین متناسب بودن آن را به  کمترین هزینه و حداقل میزان محدودیت باشد، نمی
 27گذارند. عهده قاعده معقولیت می

هاي قراردادي تحت در سنجش محدودیت :ع رابطه میان طرفین قراردادنو -
کند.توافقات افقی میان  قاعده معقولیت، عمودي یا افقی بودن رابطه، نقش مهمی ایفا می

اشخاصی است که زمینه و قلمرو فعالیت مشابهی دارند و در موضع رقابت با یکدیگر قرار 
ین قرارداد در موضع همسان و برابري قرار ندارند عکس، در توافقات عمودي، طرف دارند. به

گیرنده مکمل  اند، به نحوي که معموالً فعالیت لیسانس و در طول یکدیگر جاي گرفته
دهنده در سطح تحقیق و توسعه و  دهنده است. براي مثال اگر لیسانس هاي لیسانسفعالیت

از  28میان آنها عمودي است.برداري از فناوري، فعال باشند، توافق  گیرنده در بخش بهره
، تعیین نوع عمودي یا افقی بودن قرارداد لیسانس، نه یک "آمریکااصول راهنماي "نظر 

مسئله شکلی که امري ماهوي است و عالوه بر توجه به موضع واقعی رقابتی طرفین، مستلزم 
قرارداد  بررسی آثار و پیامدهاي اقتصادي توافق است و بر این اساس اگر طرفین خود را در

غیر رقیب بخوانند، در حالی که واقعاً نوع رابطه آنها افقی است، قواعد میان رقبا نسبت به 
هاي هم در قراردادهاي افقی و هم عمودي، احتمال بروز آشفتگی 29آنها اعمال خواهد شد.

                                                
26. Dratler, Jay, Licensing of Intellectual Property, Law Journal Press, pp. 6-55, 6-56. 

27. Antitrust Guidelines on Intellectual Property Licensing, Sec 4.2. 
28. Van Bael,Ivo, Competition Law of the European Community, p. 465. 

29. Sec 3.3. 
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تري و قابلیت بیشتري در ممانعت از رود، اما قراردادهاي افقی، مظنونیت افزون رقابتی می
هاي دستیابی به فناوري و گسترش تبانی میان رقبا  گیري رقابت و افزایش هزینه شکل
ست که عمده توافقات عمودي اثر ا عکس، دیدگاه غالب در حقوق آمریکا آن به 30دارند.

تر با اعطاي حقوق خاصی به  ناگواري بر رقابت ندارند. ولی در صورتی که طرف قوي
یگران را از گردونه رقابت داشته باشد یا با اعمال تر، قصد بیرون راندن د طرف ضعیف
هایی عمالً وي را در ارتقا جایگاه رقابتی خود ناتوان سازد، قاعده معقولیت با محدودیت

خصوص این مسئله واجد اهمیت است که در  کشد. به دخالت، اعتبار آن را به چالش می
تی میان رقبا و غیر رقبا چگونه هاي محدودکننده، وضعیت رقاب صورت نبود قرارداد و رویه

 31بوده است و چنین توافقی چه تأثیري بر کل فرایند رقابت در بازار مربوطه دارد.
گیرندگان مختلف مرتبط  یعنی رقابتی که لیسانس 32"درون فناوري"تمایز میان رقابت 

ابتی فناوري، یعنی رق دهنده و یک فناوري، با یکدیگر داشته و رقابت برون با یک لیسانس
 که هریک با سایر فعالین تجاري در بازار دارند، نیز در مسیر تحلیل، شایان توجه است؛ چرا

 33که این مناسبات تأثیر رقابتی گوناگونی در بر دارند.
اي که طرفین از مجموع  بهره :هاي بازارسهم طرفین در بازار و ویژگی -

بدیهی است  34کننده در ارزیابی آثار رقابتی توافق است. بازاري خاص دارند، عاملی تعیین

                                                
30. Broder, Douglas F & Walker, Julian Maitland, A Guide to US Antitrust Law, p. 

362. 

31. Byrne, Noel & McBratney, Amanda, Licensing Technology, p. 434. 

32.Inter-technology. 
33. Dratler, Jay, op.cit, p. 6-50.6. 

34. Joelson, Mark R, An International Antitrust Primer: A Guide to the Operation of 

United States, European Union, and other Key Competition Laws in the Global 

Economy, p. 18. 
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هرچه میزان تمرکز یک یا طرفین قرارداد در بازار بیشتر باشد، احتمال آنکه تضییقات بر 
شتر خواهد بود. به دستیابی سایرین به فناوري و منابع اصلی تولید، اثر سوء داشته باشد، بی

این ترتیب طرفی که قدرت در بازار قابل توجهی دارد، ظرفیت باالتري در سوق دادن بازار 
 به سمت مورد نظر خود دارد.

سابقه بازار در عرصه نوآوري و میزان کلی رقابت موجود در آن و ایستایی یا پویایی 
طور کلی آثار به 35ت است.هاي دیگري است که مورد التفات قاعده معقولی آن، از مؤلفه
ها در بازار مربوط باید با لحاظ اوضاع و احوال، متعارف و معقول باشد. مقصود محدودیت

شود که براي آنها کشش متقابل تقاضا وجود  از بازار مربوطه، شامل همه محصوالتی می
 دارد.

ها به نحوي باشد اگر سازوکار محدودیت :نقش تحدیدات در اشاعه فناوري -
دهنده را به اعطاي مجوز به دیگران و توسعه قلمرو استفاده از فناوري ترغیب  ه لیسانسک

هاي اولیه  گیرندگان را تشویق به پذیرش مخاطرات و هزینه عالوه، لیسانس نماید و به
تر  گذاري تجارت و متمرکز بر توسعه و سعی در به دست آوردن جایگاه رقابتی مناسب پایه

 36دهد. یت تمایل زیادي به تأیید مشروعیت آن از خود نشان مینماید، قاعده معقول
ها سود تعیین طرفی که از محدودیت :نفع محدودیتتعیین شخص ذي -

برد، از عوامل تأثیرگذار در برآورد وصف توافق است. براي مثال اگر در یک هرم  می
گیرنده غیر انحصاري  دهنده و چند لیسانس معمول لیسانس که متشکل از یک لیسانس

دهنده باشد، این محدودیت اثر چندان  است، تحدیدات قراردادي نوعاً به سود لیسانس
کننده در موضع رقابتی  دهنده و دریافت خصوص وقتی لیسانس بهناگواري بر رقابت ندارد. 

                                                
35. Byrne, Noel & McBratney, Amanda, op.cit, p. 435. 

36. Raysman, Richard, Emerging Technologies and the Law: Forms and Analysis, p. 

12-10. 
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گیرنده باشد، احتمال  با یکدیگر نباشند. اما اگر تضییقات به سود یک یا چند لیسانس
تر است و محاکم حساسیت بیشتري نسبت به آنها اعمال مخدوش شدن رقابت افزون

نگاه شکلی ندارند، بلکه به بررسی نفع ها در تعیین ذيکنند. شایان ذکر است که دادگاه می
 37پردازند، تا پیامدهاي آن دقیقًا آشکار شود. ماهوي می

 
 حقوق اتحادیه اروپا  .1. 2

هاي محض قرار نداشته در حقوق اتحادیه اروپا، تحدیداتی که در شمار محدودیت
  وماًباشند، لز ها نیز نمیولی به سبب تجاوز سهم طرفین از حدود مقرر، مشمول معافیت

نامشروع محض تلقی نشده و باید به صورت انفرادي مورد تحلیل قرار گیرند تا مطابقت 
 38آنها با قواعد رقابتی اتحادیه، به محک گذاشته شود.

ها به بندي محدودیت بر خالف مقرره پیشین که به دسته اروپادر شیوه ارزیابی، مقرره 
سیاستی جدید در پیش گرفته و قلمرو پرداخت،   سه قسم مشروع و نامشروع و مظنون می

ها را گسترش داده و بیشتر بر معیاري شبیه قاعده معقولیت در حقوق آمریکا تکیه معافیت
کند که آیا توافق به نحو بالقوه یا بالفعل، توان  و عمدتاً بر این مقوله تأکید می 39کرده

مثبت باشد، با اعمال ماده تحدید یا اخالل در رقابت را دارد یا خیر و در صورتی که پاسخ 
معاهده رمکه مانع از نفوذ توافقات و ترتیباتی که به هر نحو بر رقابت منصفانه اثر  81)1(

شود. برخی بر جنبه وارداتی بودن قاعده معقولیت که از حقوق آمریکا  نامطلوب دارند، می
                                                

37. Dratler, Jay, op.cit, p. 6-57. 

38. Thalmann, André, La Protection des Réseaux de Distribution Contre le 

Commerce Parallèle: Etude Comparée des Droits Européen, Français, Anglais, 

Allemand et Suisse, pp. 101-2. 

39. Alonso, Lorena, L'application de l'article 81 du Traité CE aux Accords de 

Transfert de Technologie. 
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شود  ن دیدگاهی سبب میبه باور آنها، چنی ،گیرند؛ زیرا به اتحادیه اروپا راه یافته، خرده می
ماده  40معاهده رم به مرور زمان به حاشیه رفته و کارایی خود را از دست بدهد. 81)3ماده (

، شرایطی را برشمرده و چهارچوبی اقتصادي ترسیم کرده است که تحدیدات باید 81)3(
در دامنه آن سنجیده شوند و شرط محدودکننده در صورت برخورداري از شرایط مذکور، 

هایی است  آید؛ در غیر این صورت، توافق مصداقی از رویه عداد توافقات مشروع در می در
ماده  2بند  41اعتباري است. اثر سوء بر رقابت داشته و محکوم به بی 81)1که مطابق ماده (

ها را فاقد اعتبار انگاشته است. همچنین مقرره اروپا خود  مذکور، توافقات ناظر به این رویه
مند از مزایاي معافیتی نیستند، ولی پس از  به شروطی اشاره نموده که اگرچه بهره 5در ماده 

 بررسی انفرادي وضعیت رقابتی آنها شفاف خواهد شد.
در ارزیابی اینکه آیا قراردادي در پی تحدید رقابت است یا خیر، به وضعیت رقابت 

ه نوع و ماهیت قرارداد و شود. عالوه بر عنایت ب پیش از انعقاد و اجراي تحدیدات توجه می
ویژه هدف آن، شرایط خاص حاکم بر قرارداد و چهارچوب و بستري که مأواي اجراي  به
حتی هنگامی که قرارداد حاوي شرط صریحی ناظر  42اي دارد.  ست نیز، اهمیت ویژها آن

به تحدید رقابت نباشد، توجه به اقدامات واقعی تجاري طرفین در بازار و سنجش طریقه 
  ست که آیا واقعاً توافق در صدد مخدوش کردن رقابت و لطمها کننده آن اي آن، تعییناجر

در این مقام،  43باشد؟ به بازار است یا صرفاً ابزاري در خدمت تحقق منافع مشروع می
 واکاوي فرا قراردادي و تحلیل عمیق آثار توافق، نقشی انکارناپذیر دارد. 

                                                
40. Buttigieg,Eugène, Competition Law: Safeguarding the Consumer Interest, p. 90. 

41. United Nations, Loi type sur la Concurrence: Projets d'éléments Pmportants pour 

une Loi sur la Concurrence, p. 29. 

42. Vives, Xavier, Competition Policy in the EU: Fifty Years on from the Treaty of 

Rome,pp.62-3. 

43. Guidelines on Technology Transfer Agreements Para. 14. 
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معیارهایی تدارك دیده است که مقبولیت یا عدم  83)3طور که اشاره شد ماده (همان
گیرد: اگر کارکرد  شده در پرتو آنها، مورد تحلیل قرار می مشروعیت تحدیدات توافق

توافقات محدودکننده در جهت توسعه تولید یا بهبود توزیع محصوالت باشد و یا به 
سازد، موجه  کنندگان اي نصیب مصرف پیشرفت اقتصادي و فنی کمک کند و سهم عادالنه

شود؛ مشروط بر آنکه اعمال تحدیدات براي نیل به این اهداف ضروري باشد  محسوب می
 اي زائل نسازد. و زمینه رقابت را به نحو عمده

هاي اقتصادي متکی بوده و بایستگی آنها براي ها بر ضرورتاگر این محدودیت
تر احراز شود، تردیدي  ف عالیهاي تجاري و نیل به اهداوري و انسجام فعالیت افزایش بهره

-شود؛ براي مثال ممکن است تضییقات، دستیابی به فناوري در مشروعیت آنها مطرح نمی
گیرنده آید تا با استفاده از فناوري به تولید  هاي مکمل را تسهیل کرده و به مدد لیسانس

د که محصوالت جدید پرداخته و سطح کمی و کیفی و بهاي تولیدات خود را بهبود بخش
با وجود این، نباید توابع منفی چنین  44سازد. تر می  به نوبه خود، فضاي تجاري را رقابتی
خصوص وقتی طرفین داراي سازوکارهاي اجرایی و  توافقاتی را از نظر دور داشت، به

رود و یا  هاي مشابه در خصوص منافع مشترك در بازار باشند، احتمال بروز تبانی میدیدگاه
کنند، اما در حقیقت در بلند مدت  ت ظاهراً به ارتقا تولید و توزیع کمک میآنکه تحدیدا

دهنده هستند؛ مگر آنکه اثبات شود  هاي رقابتی نارواي لیسانساي در خدمت سیاست وسیله
کنند، متضمن  هایی در مقایسه با آثار ناخوشایندي که نصیب رقابت می چنین رویه

هاي تکنولوژیک تجاري هستند. اگر محدودیتهاي  تري براي حیطه برآمدهاي مطلوب
تر، فاقد  تر براي دستیابی به نتایج مورد نظر کفایت نماید، استخدام تضییقات وسیع خفیف

 45توجیه است.
                                                

44. Johansson, Camilla, Licensing in the Perspective of EC Competition Law, p. 22. 

45. Byrne, Noel & McBratney, Amanda, op.cit, pp. 146-7. 
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اي را نصیب  کنندگان باشد و سهم عادالنه تحدیدات در مجموع باید به سود مصرف
زار و در نتیجه رفاه ها بر کارایی باآنها کند و در هرحال اثري که محدودیت

 الشعاع قرار دهد. کنندگان دارد، باید پیامدهاي نامطلوب ناشی از آنها را تحت مصرف
تحدیدات قراردادي نباید بستر رقابت را نابود سازند یا موانعی بر مسیر معمول رقابت 

رد اي که روند توسعه متوازن آن را کند یا متوقف سازد. در برآو به وجود آورند، به گونه
اي دارد  چنینی تحدیدات، موضع رقابتی طرفین نسبت به یکدیگر، اهمیت عمدهکارکرد این

عالوه، رقابت  شود. به و طبیعی است که توافقات میان رقبا با حساسیت بیشتري دنبال می
هاي مختلف یک فناوري در قلمروهاي متفاوت، در برآورد اثر توافق  گیرنده میان لیسانس

تضییقات در قراردادهاي میان غیر رقبا، به طور عادي تهدیدي جدي واجد اهمیت است.
شود. در این چهارچوب، تعیین آنکه در  براي رقابت نیست و با انعطاف بیشتري مواجه می

غیاب توافق، طرفین با یکدیگر رقیب بالقوه یا بالفعل هستند، ضروري است. همچنین باید به 
اگر رقابت به وسیله کل قرارداد یا  46وجه کرد.نوع رقابت آنها با اشخاص ثالث نیز ت

 81ماده  1ایی از مفاد آن به گونه غیر معقولی محدود شود، توافق مشمول بند ه بخش
 خواهد بود.

اگر پس از انعقاد قرارداد وضعیت رقابتی طرفین تغییر کند، قواعد جدید نسبت به 
 47ي، تعدیل گردد.ا شود، مگر آنکه مفاد آن به نحو عمده قرارداد اعمال می

هاي بازار نیز در مسیر بررسی دخیل هستند. وضعیت بازار پیش و پس از اعمال  مؤلفه
گذارد، باید به دقت مورد سنجش  ها و اثري که توافق بر کلیت بازار به جاي میمحدودیت

 ها پذیري بیشتري در برابر این رویه واقع شود. هرچه بازار پویایی کمتري داشته باشد، آسیب

                                                
46. Anderman, Steven, the Interface Between Intellectual Property Rights and 

Competition Policy, pp. 93-5. 

47. Ibid, p. 98. 
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ست که احتمال ا تر باشد، به این معنا خواهد داشت. هرچه سهم طرفین در بازار افزون
دستیابی به قدرت در بازار قابل توجهی، وجود دارد که مستعد ایجاد سیطره نامشروع در 

 48اعتبار کردن توافق است. قلمرو رقابت و در نتیجه بی
که  82از اعمال احتمالی ماده  مانع  81)3برخورداري توافق از شرایط مقرر در ماده (

در بازار اختصاص دارد،  49"موقعیت مسلط"به موضوع انحصار و سوء استفاده از 
داند که  دادگاه عدالت اروپایی در تعریف موقعیت مسلط آن را وضعیتی می 50گردد. نمی

حسب آن یک بنگاه تجاري به واسطه موقعیت برتري که در بازار دارد، قادر است تا 
هاي تجاري در بازار با آنها مستقل از نیروها و تضییقات رقابتی معمولی که بنگاه

ز رقابت مؤثر و کارا شده و به این ترتیب، کنند، عمل کند و مانع ا وپنجه نرم می دست
در این ماده،  51کنندگان را تحت تأثیر تصمیمات خود قرار دهد. حقوق رقبا و مصرف

تحمیل قیمت یا شروط تجاري غیر منصفانه، تحدید تولید یا توسعه بازار یا تحمیل شرایطی 
شود، اعمال  تمام میکنندگان  که در نهایت به ضرر مصرف  راجع به واگذاري بهبودات فنی

هاي سوء استفاده  آمیز نسبت به قراردادهاي همسان و شروط پیوندي، از نمونه شرایط تبعیض
ها در اي که بنگاه از موقعیت مسلط در بازار شمرده شده است. امتیازات و قدرت انحصاري

ست آورند و از لحاظ حقوقی محترم ا هاي تجاري معمول و مشروع به دست میاثر فعالیت
 اقتصادي یکی انگاشت. آنچه در این میان مهم است، آن 52"انحصارگرایی"را، نباید با 

                                                
48. Monti, Giorgio, EC competition law, p. 156. 

49. Dominant position. 
در آن توانایی تعیین قیمت،  وضعیت اقتصادي مسلط: وضعیتی در بازار که": ق.ا.س.ك.ا 1ماده  15. بند 50

مقدار عرضه یا تقاضاي کاال یاخدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی و یاحقوقی 
 ."قرار گیرد

51. Motta, Massimo, Competition Policy: Theory and Practice, p. 34. 

52. Monopoly. 
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باید وضعیت مسلط در بازار و سوء استفاده از آن احراز گردد.  82ست که در اعمال ماده ا
در واقع اگر بنگاهی از وضعیت مسلطی که در بازار دارد، در جهت منافع خود سوء استفاده 

غیر متعارف و انحصارزایی را به دیگران تحمیل کند و در رقابت اخالل  کرده و تحدیدات
 53نماید، اقداماتش به موجب این ماده، محکوم است.

 
 حقوق سایر کشورها .1. 3

وبیش مشابهی با حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا  هاي کمکشورهاي دیگر نیز سیاست
اند. ژاپن در اصول راهنماي ناظر  هاي رقابتی مشکوك، در پیش گرفتهدر مقوله محدودیت

به قراردادهاي لیسانس، یک فهرست خاکستري، تعریف کرده است که معقولیت تضییقات 
گیرد که همانندي زیادي با قواعد  مشکوك در آن مطابق ضوابطی مورد ارزیابی قرار می

ند حقوق آمریکا دارد. در لیست خاکستري تیره نیز اعمالی که تحت قاعده معقولیت هست
ولی به واسطه آنکه آثار ضد رقابتی مشهودتري دارند، مراجع قانونی انعطاف کمتري در 

اند. همچنین مسئله سوء استفاده از وضعیت مسلط نیز،  دهند، جاي گرفته برابر آنها نشان می
گیرنده ناگزیر براي احتراز از آثار  مورد توجه قرار گرفته است. در صورتی که لیسانس

دهنده از اعطاي لیسانس به وي متوجه وضعیت  که در حالت امتناع لیسانس سهمگین تجاري
تن دهد، توافق نامشروع قلمداد   دهنده هاي لیسانس بیند، به پذیرش خواسته تجاري خود می

دهنده از مجراي وضعیت غالبی که در بازار دارد و با استخدام  شود؛ چراکه لیسانس می
ی، عرصه رقابت را براي سایرین تنگ و براي تحدیدات مذکور به طرز غیر معقول

 54کند. انحصارگرایی خود، فراخ می

                                                
53. Mackenrodt, Mark-Oliver et al, Abuse of Dominant Position: New Interpretation, 

New Enforcement Mechanisms?, p. 73. 

54. Byrne, Noel & Mcbratney, Amanda, op.cit, p. 492-4. 



 تحلیل رقابتی تحدیدات مظنون در ... 55تحقیقات حقوقی شماره  ۀمجل

 
 

المللی انتقال فناوري، یک فهرست خاکستري در  در کره جنوبی براي قراردادهاي بین
االصول ناقض قواعد  هایی است که علینظر گرفته شده است که مشتمل بر محدودیت

جه به شرایط خاص هر قضیه و تحلیل جامع نتایجی رقابت هستند، اما در هر دعوا باید با تو
شود و اگر توافق  کنند، اتخاذ تصمیم  هاي رقابتی می که شروط محدودکننده متوجه انگاره

تري براي عرصه تجارت به ارمغان آورد، مشروعیت آن مورد پیامدهاي مطلوب افزون
قاعده معقولیت، حاکم بر  گیرد؛در واقع در این کشور نیز، هنجارهایی شبیه پذیرش قرار می

 55فرایند ارزیابی است.
هاي محدودکننده در قراردادهاي انتقال فناوري باید مورد بررسی  در ویتنام، رویه

شوند که به  مرجع قانونی تابع وزارت بازرگانی قرار گیرد و در صورتی معتبر خوانده می
ها شده و به سود  ینههاي تکنولوژیک مساعدت کرده و یا سبب کاهش هزقابلیت يارتقا

رغم شرایط نامطلوبی که به بازار تحمیل  تر، علی کنندگان باشد و به بیان کلی مصرف
کند، به افزایش کارایی تجاري بینجامد. اگر متعاقباً معلوم شود که شرط پیامدهاي ضد  می

اعتبار  توجه یافته یا تقلبی احراز شود، مجوزهاي صادره ملغی و قرارداد بی یترقابتی قابل
گیري  دهنده باشد تا با بهره همچنین محدودیت نباید ابزاري در خدمت لیسانس 56گردد. می

ناروا از وضعیت مسلط خود، رقابت را از طریق منصفانه خود خارج کند. بنگاهی در بازار 
درصد از سهم بازار را در اختیار داشته باشد یا آنکه به  30شود که حداقل  مسلط شناخته می

اي محدود سازد. در قراردادهاي میان رقبا، اگر  القوه بتواند رقابت را به نحو عمدهنحو ب
ها داراي موقعیت مسلط شمرده درصد تجاوز کند، بنگاه 50سهم مجموع طرفین از 

 57شود. تري نسبت به آنها اعمال می گیرانه شوند و قواعد سخت می

                                                
55. Ibid, p. 506. 

56. Ibid, pp. 462-3. 

57. Ibid, pp. 462-3. 
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طعی مشخصی ندارند، عواملی در کانادا نیز در مقام بررسی تحدیداتی که وضعیتی ق
نظیر قدرت در بازار طرفین قرارداد و تأثیر توافق بر امکان ورود سایرین به بازار، منظور 

شود تا به طرز ناروا و  شود و نهایتاً در نگاهی کلی، توابع اقدامات محدودکننده لحاظ می می
در این وضعیت هیچ  ،قابل توجهی، امکان رقابت را از دیگران سلب نکرده باشد؛ زیرا

 58گذارد. کارگیري چنین تحدیداتی صحه نمی ضرورت دیگري بر لزوم به
چین با درك ضرورت تعیین ضوابطی براي مواجهه با این دست تحدیدات، با 

، رهیافتی تلفیقی از قواعد حقوق آمریکا و 2008تصویب قانون ضد انحصار در سال 
این قانون که نقطه عطفی در نظام رقابتی چین  5 اتحادیه اروپا را در پیش گرفته است. ماده

دهد تا در صورت احراز مواردي، قرارداد  صالح اجازه میآید، به مقامات ذيبه شمار می
 انتقال فناوري حاوي محدودیت را معتبر اعالم نمایند: 

 قرارداد به ارتقاي فناوري و بهبود تحقیقات و توسعه محصوالت جدید کمک کند. .١
ها یا بهبود کارایی یا  رتقاي کیفی محصوالت یا کمک به کاهش هزینهدر صورت ا .٢

 ارتقا استانداردهاي محصوالت و یا کمک به تقسیم کار بر اساس تخصص.
توافق کارایی عملیاتی را افزایش داده و قدرت رقابت واحدهاي اقتصادي کوچک و  .٣

 متوسط را افزایش دهد.
هاي قراردادهایی که موضوع آنها فناوري قرارداد مرتبط با رفاه عمومی باشد؛ نظیر .۴

 هاي پایدار و حافظ محیط زیست هستند.مربوط به انرژي
 توافق در تعدیل میزان تولید در شرایط مختلف اقتصادي، به طرز کارایی عمل نماید. .۵
هاي اقتصادي ترتیبات قراردادي به تأمین منافع مشروع در تجارت خارجی یا همکاري .۶

 د.خارجی مساعدت نمای

                                                
58. Ibid, pp. 446-8. 
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 شوند. سایر شرایطی که به وسیله قانون یا شوراي دولتی اعالم می .٧
کنندگان را در منافع حاصل سهیم کرده و به طرز جدي  همچنین اگر قرارداد مصرف 

رقابت را محدود نسازد، مشروع محسوب خواهد شد. البته طرفی که محدودیت را در 
آشکار است که این مقررات در راستاي  توافق گنجانده است، باید این امور را اثبات نماید.

 59گذاري خارجی و تسهیل انتقال و توسعه فناوري وضع شده است. سیاست تشویق سرمایه
متأسفانه سیاست مشخصی در این خصوص مورد توجه نبوده است و ق.ا.س.ك.ا در 

 بینی نشده است.  معیارهایی براي شناخت، تفکیک و ارزیابی این دسته از تحدیدات پیش
 

 مصادیق تحدیدات مظنون .2
تا موارد جامعی از تحدیداتی را که مظنون به داشتن  خواهد شدسعی  قسمتدر این 

هاي  مبحث، تحلیل نماییم و مواردي که به رویهچند آثار ضد رقابتی هستند، در طی 
 افتند را از یکدیگر متمایز نماییم. مشروع نزدیک شده و یا به ورطه تحدیدات نامشروع می

 
 محدودیت در قلمرو فعالیت تجاري  .2. 1

در حقوق آمریکا محدود کردن فعالیت طرفین قرارداد لیسانس به قلمرو جغرافیایی 
 مند کردن آن، مستعد آن شود، اما هرگونه اقدام براي ضابطه معین، امري معمول تلقی می

 به طور کلی 60ست که تحت قاعده معقولیت، در تنافی با رقابت محسوب شود.ا
هاي جغرافیایی، آثار اقتصادي متنوعی داشته و با تقسیم نیروهاي تجاري میان محدودیت

                                                
59. Tian, Yijun, Intellectual Property (IP) Protection versus IP Abuses: The Recent 

Development of Chinese IP Abuse Rules and Recommendations for Foreign 

Technology-driven Companies, p. 359. 

60. Meiners, Roger E et al, The Legal Environment of Business, p. 561.  
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گیرندگان مختلف، آنها را ترغیب به فعالیت تجاري و پذیرش مخاطرات اولیه  لیسانس
هاي نوآوري را  ه کند و به این وسیله هم رقابت را توسعه داده و هم انگیز گذاري می سرمایه

اي قابلیت تقسیم بازار و یا دامن زدن به  ما از سوي دیگر، چنین رویهبخشد. ا تداوم می
 61انحصارات محلی یا بسترسازي براي ایجاد کارتل و لطمه به رقابت را دارد.

در قراردادهاي افقی، احتمال عدم مشروعیت توافقات حاوي تحدیدات سرزمینی، 
ظ قدرت در بازار طرفین، عوامل بیشتر است. در ارزیابی تحدیدات جغرافیایی، عالوه بر لحا

هاي عرصه تکنولوژیک و ماهیت موضوع دیگري نظیر ماهیت محصوالت و ویژگی
 خصوص وضعیت کلی رقابت در بازار و اثر محدودیت بر امکان فعالیت تازه قرارداد و به

افزون بر این، دوره محدودیت نیز جایگاه  62واردین در آن عرصه، باید ملحوظ داشته شوند. 
هاي ساز مبدل شدن طرف همی در این ارزیابی دارد. به طور کلی، محدودیت نباید زمینهم

 قراردادي به قدرت مسلط در بازار، پس از خاتمه قرارداد شود.
 4)1در حقوق اتحادیه اروپا در مناسبات میان رقبا وفق قسمت سوم از ماده (ج)(

اي که به  در قلمرو انحصاري دهنده از اعطاي لیسانس به دیگران مقرره، منع لیسانس
گیرنده دیگري اختصاص داده شده است، جزء استثنائات تقسیم بازار محسوب و  لیسانس

شود. مطابق قسمت چهارم همان ماده، در یک قرارداد لیسانس غیر متقابل،  معتبر قلمداد می
اري یا در قلمرو انحص 63دهنده از فروش انفعالی یا فعال گیرنده یا لیسانس منع لیسانس

                                                
61. Jennings,Marianne M, Business: its Legal, Ethical, and Global Environment, pp. 

685-8. 

62. Dratler, Jay, op.cit, pp. 7-107. 

تجاري از پیش تعیین هاي تجاري و بازاریابی، بدون داشتن طرح . مقصود از فروش انفعالی، انجام فعالیت63
هاي  شده براي ترغیب مشتریانی خاص به برقراري تعامالت تجاري با خود است. براي مثال تبلیغ در شبکه

مجازي که در همه جا قابل مشاهده است، ممکن است اشتیاق اشخاص مختلف را براي معامله برانگیزد. در 
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برقراري تعامالت تجاري با مشتریانی که به طرف دیگر اختصاص داده شده است، از 
هاي محض خارج شده است. همچنین به استناد قسمت پنجم ماده مزبور، شمول محدودیت

گیرنده در قلمرو یا به  در یک قرارداد غیر متقابل، محدودیت فروش فعال توسط لیسانس
اند، مشروط بر اینکه  اي دیگر اختصاص داده شده رندهگی مشتریانی که به لیسانس

دهنده نبوده باشد، با رعایت  گیرنده اخیر در زمان انعقاد قرارداد، رقیب لیسانس لیسانس
گیرد؛ در غیر این صورت، تحدیدات باید به  ها قرار میسقف سهم بازار، مشمول معافیت

 گذاشته شود.  81)3محک معیارهاي مقرر در ماده (
محدودیت همین مقرره  4)2در میان غیر رقبا نیز به موجب قسمت نخست ماده (ب)(

دهنده براي خود حفظ نموده است و  فروش انفعالی در قلمرو یا مشتریانی خاص که لیسانس
گیرنده از فروش انفعالی در محدوده یا به  مطابق قسمت دوم ماده مذکور، منع لیسانس

سال از زمان آغاز  2دیگري واگذار شده است، در مدت گیرنده  مشتریانی که به لیسانس
اند. اما  هاي نامشروع محض استثنا شدهقرارداد لیسانس مذکور، از مصادیق محدودیت
گیرنده توجیهی ندارد و مطابق ضوابط  بدیهی است پس از گذشت دو سال، منع لیسانس

سازي تجاري  ه در بهینهاین روی ،توان اعتبار آن را محقق دانست؛ زیرا نمی 81)3ماده (
  گیرنده تري دارد. در قسمت پنجم، منع لیسانس ضروري نبوده و آثار ضد رقابتی افزون

کنندگان نهایی، از موارد  فروشی و فروش به مصرف فروش از فعالیت در سطح خرده عمده
استثنائات شمرده شده است و نهایتاً استثناي آخر که در قسمت ششم مورد تصریح قرار 

گیرنده به فعالیت با شبکه توزیعی خاص و منع از  فته است، مشروعیت الزام لیسانسگر
اي که تازه به  گیرنده باشد. به این ترتیب لیسانس کنندگان غیر مجاز می فروش به توزیع

ها، تحت  گیرنده عرصه رقابت گام نهاده است، بر اثر این تمهیدات، در برابر سایر لیسانس
                                                                                                              

← 
گیرنده  مشتریانی که در قلمرو انحصاري لیسانسبرابر، فروش فعال است که با برقراري مستقیم ارتباط با 

 شود. دیگري قرار دارند، محقق می
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یابد که به نوبه خود به  برداري مطلوب از فناوري را می و قابلیت بهره گیرد حمایت قرار می
توان از دوره  هاي پیچیده میانجامد. حتی به عقیده برخی، در مورد فناوري رونق رقابت می

حمایت  ،را مبناي موجهه آن قرار داد؛ زیرا 81)3ساله مقرر نیز فراتر رفت و ماده ( 2زمانی 
 64ه در مراحل ابتدایی رقابت است، چنین اقتضایی دارد.اي ک گیرنده از لیسانس

اگر طرفین قراردادهاي لیسانس در میان خود توافقی مبنی بر فروش یا عدم برقراري 
منزله نوعی   مناسبات تجاري با مشتریانی خاص در قلمروي خاص نمایند، ممکن است به

وعیت آن به نحو جدي تقسیم بازار یا تالش براي شکل دادن کارتل تلقی شود که مشر
 65محل تردید است.

که  66"المللی انتقال  فناوري نویس اصول راهنماي بین پیش"از قسمت (ب)  10در بند 
هاي  ها در شمار رویه ، شرط منع صادرات به برخی کشور67توسط آنکتاد تدوین شده است

ایر دهنده به سبب حفظ منافع خود یا س محدودکننده ذکر شده است. چه بسا انتقال
گیرندگان، در پی منع طرف دیگر از صدور محصوالت تولید شده به کشورهاي  انتقال

به موازات انتقال فناوري به آنها، عدم  ،خاصی که در قرارداد تصریح شده است، باشد؛ زیرا
کنندگان فناوري را در قلمرو جغرافیایی وي نیز، تضمین نموده است و  فعالیت سایر دریافت
آن کشورها یا فروش محصوالت ناشی از کاربرد آن، به مسئولیت  صدور فناوري به

دهنده در برابر پذیرندگان مزبور منجر خواهد شد. از جانب دیگر، منفعت  انتقال
گیرنده، در منع واردات محصوالت به بازارهاي داخلی است؛ با وجود این، ممکن  انتقال

از اشباع ظرفیت بازار داخلی باشد.  هاي صادراتی پسگیرنده نیز خواهان فرصت است انتقال

                                                
64. Anderman, Steven, op.cit, p. 97. 

65. Byrne, Noel & McBratney, Amanda, op.cit, p. 184. 

66. Draft International Code of Conduct on the Transfer of Technology1985. 

 .شودیاد می "نویس انتقال فناوري پیش"به اختصار  سنداین . از این پس از 67
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هاي صادراتی دارند و اي با محدودیت قواعد آمره مربوط به انتقال فناوري، ارتباط ویژه
اي که مصالح تجاري طرفین در آن رعایت  ممکن است طرفین بر اساس شرایط عادالنه

ا بازارهاي شده باشد، توافقاتی منعقد سازند. براي مثال، گرچه ممکن است در ارتباط ب
هاي صادراتی بر انتقال گیرنده خاصی که به دیگران اختصاص داده شده است، محدودیت

هاي صادراتی منحصراً براي وي محفوظ بماند  اما بر حسب توافق، سایر بازار .تحمیل شود
یا حداقل تسهیالتی براي وي منظور شود تا صادرات به دیگر مناطق با هزینه کمتري 

 صورت گیرد.
مقام  دهنده یا قائم کشورهایی نظیر ویتنام، تحدید صادرات به کشورهایی که انتقالدر 

اصول راهنماي  4شود. در ماده  وي فاقد منافع حقوقی در آنجا هستند، ممنوع شمرده می
گیرنده  ژاپن، اصوالً اعمال محدودیت بر سر منطقه فروش مجاز است، اما تحدید لیسانس

هایی معین براي فروش، مادام که  شتریانی خاص یا استفاده از شیوهبه فروش در قلمرو یا به م
گیرنده را در سامان دادن  شود و عمالً آزادي عمل لیسانس چنین ضرورتی احساس نمی

هاي تجاري خود به طرز غیر معقولی محدود کند، نوعی رویه تجاري غیر منصفانه فعالیت
ترتیب صادرات محصولی را که با  در چین نیز، شروطی که به همین 68شود. تلقی می

-سیاست ،سازد، با اقبال مواجه نشده است؛ زیرا اند، محدود می کاربرد فناوري تولید شده
 69هاي اقتصادي این کشور، مبتنی بر صادرات حداکثري است.

هاي محدودیت قلمرو فعالیت که الزم است به نحو خاص به آن اشاره  یکی از جلوه
قانون اختراعات آمریکا، لیسانس  261شود. ماده  نحصاري متبلور میهاي اکنیم، در لیسانس

انحصاري براي تمامی قلمرو آمریکا یا قسمتی از آن را به رسمیت شناخته است که به 

                                                
68. Byrne, Noel & McBratney, Amanda, op.cit, pp. 467, 494. 

69. Miao, Felix, Protection of Intellectual Property Rights in Software Products and 

How to Accomplish a Technology Transfer Transaction in China, pp. 89-90. 
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گیرنده است. این مجوز ابتدایی سبب  معناي تأیید اختصاص قلمروي خاص براي لیسانس
قاعده معقولیت، به طور کلی، با  هاي ضد انحصار در کنار اعمالشده است تا آژانس

 70خوشبینی با این دست قراردادها برخورد نمایند.
سازد و در  گذاري و تسریع نفوذ در بازار را میسر می لیسانس انحصاري، سرمایه

گیرنده، اعطاي لیسانس انحصاري به آنها، به تقسیم حقوق و  صورت وجود چند لیسانس
نها مشروع است بلکه به شتاب گرفتن رقابت کمک انجامد که نه ت قلمرو میان آنها می

هاي تجاري از کند. البته این تمهید نباید پوششی براي تنزل رقابت و سلب فرصت می
خصوص اگر در روابط میان رقبا و به نحو متقابل باشد،  دیگران به نحو ناروایی باشد؛ به

لیسانس با اشخاص ثالث اگر رقابت هرم  71انگیزد. چنین توافقی، حساسیت بیشتري بر می
 72نیز، متأثر از این رویه شود، وضعیت به همین ترتیب خواهد بود.

هاي مشابه و مکملی به طور گیرنده به فناوري شایان ذکر است که اگر لیسانس
رود، چنین لیسانسی  انحصاري دست یافته باشد، از آنجا که بیم انحصارگرایی در بازار می

 73اعتبار اعالم شود. قانون شرمن، بی 2و  1معقولیت و مواد  ممکن است به استناد قاعده
مقرره اشاره  4گونه که به مصادیقی از آن در ماده  در حقوق اتحادیه اروپا نیز، همان

هایی در شد، دیدگاه غالب همواره این بوده است که لیسانس انحصاري اگرچه محدودیت
نجا نیست که محدودیت در رقابت ه آب آورد، ولی این تضییقات تا زمینه رقابت فراهم می

مقرره نیز  4)1محقق شود. از بندهاي دوم و سوم ماده (ج)( 81در معناي مورد نظر ماده 
                                                

70. Dratler, Jay, op.cit, pp. 7-112. 

71. Practising Law Institute, 43rd Annual Advanced Antitrust Seminar: Distribution & 

Marketing  ,p. 132. 

72. Dratler, Jay, op.cit, pp. 7-106.1, 7-106.2. 

73. American Bar Association, Annual Review of Antitrust Law Developments 2008, 

p. 17. 
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ها در لیسانس انحصاري بین رقبا  قابل استنتاج است و در برخورداري از مزایاي معافیت
 شود. میاي مطرح  روابط غیر رقبا نیز به طریق اولی، اعتبار آن بدون شائبه

دهنده  هاي مختلف یا مکمل از سوي چند لیسانساما اگر لیسانس انحصاري فناوري
گیرنده اعطا شود، احتمال بروز پیامدهاي ضد رقابتی بیشتر شده و تردید در  به یک لیسانس

ویژه   به همین ترتیب، لیسانس متقابل انحصاري، به 74اعتبار چنین توافقاتی موجه خواهد بود.
مقرون به شرط متقابل اعطاي لیسانس نسبت به بهبودات فناوري در آینده باشد،  هنگامی که

هاي انحصاري متقابل که سآورد. در کانادا، لیسان  تبعات ضد رقابتی قابل توجهی پیش می
سبب انحصار طرفین در بازار شود، به احتمال بسیار در تنافی با قواعد رقابت منصفانه قرار 

 75گیرد. می
آید که اگرچه قرارداد لیسانس  اصول راهنماي ژاپن چنین بر می 3از بخش  3از ماده 
اعتباري قرار ندارد، اما مادام که فعالیت در  خودي خود در معرض خطر بی انحصاري به

اي که به طور انحصاري در اختیار چنین شخصی  یک حیطه تجاري بدون استفاده از فناوري
هاي کند تا فناوري و گیرنده لیسانس نیز تالش می است، امکان نداشته و یا دشوار باشد

مرتبط با آن را نیز در تمرکز خود درآورده و متعاقب آن از اعطاي لیسانس به دیگران 
هاي تجاري آنها را تحت تأثیر قرار دهد، مصداق بارز انحصارگرایی امتناع نماید تا فعالیت

 76رسد. به منصه ظهور می
اي نشده است و قواعد  به این نوع از تحدیدات اشارهدر ق.ا.س.ك.ا به طور خاص  

تواند  حاکم بر آن کامالً مبهم هستند و توجه به راهکارهاي ارائه شده در مباحث فوق می
 راهنماي شوراي رقابت در رویارویی با چنین تضییقاتی باشد.

                                                
74. Fine, Frank L, the EC Competition Law on Technology Licensing, p. 94. 

75. Byrne, Noel & Mcbratney, Amanda, op.cit, p. 446. 

76. Ibid, pp. 493-4. 
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 محدودیت در تولید .2,2
تولید میان غیر رقبا به در حقوق آمریکا توافق بر سر محدودیت در خصوص میزان 

شود. گاه هدف و نتایج چنین  موجب دیدگاه غالب، تحت قاعده معقولیت بررسی می
تضییقی همانند تحدید قیمت محصوالت و تقسیم بازار است که در این صورت فاقد 

تعیین سقف براي تولید در این کشور تلقی بر این است که  77وجاهت حقوقی خواهد بود.
دهد تا میزان تولید را به میل خود تنظیم کرده و بازار را تحت  اجازه می دهنده به لیسانس

کنترل گرفته و به تحصیل منافعی بپردازد که استحقاق آن را ندارد. با وجود این، در 
ها و اشاعه فناوري کمک کند، با دیده منعطفی از سوي  مواردي این رویه به کاهش هزینه

 78شود. محاکم نگریسته می
 4)1محدودیت تولید در میان رقبا مطابق ماده (ب)(توافق بر اتحادیه اروپا،  در حقوق

هاي باطل محض است. اما در همان ماده محدودیت در تولید مقرره، در شمار محدودیت
گیرنده در قراردادي غیر متقابل و تحدید نسبت به یک  نسبت به یک یا چند لیسانس

شده است. بر خالف قراردادهاي متقابل که  ءتثناگیرنده در قراردادي متقابل، اس لیسانس
کند، قراردادهاي غیر متقابل لزوماً  تحدید تولید آثار مخربی را متوجه رقابت در بازار می

گیرنده خود مایل به پذیرش این محدودیت  چنین کارکردي ندارند و اگر لیسانس
هاي تولیدي خود، به توسعه دهنده با قابلیت جانبه باشد، با تلفیق فناوري برتر لیسانس یک

دهنده را براي  هاي لیسانس کند. افزون بر این، چنین تحدیدي انگیزه رقابت کمک می
 79دهد. ش در بازار افزایش میاترویج هرچه بیشتر فناوري

                                                
77. UNIDO, Manual on Technology Transfer Negotiation, p. 165. 

78. Anderman, Steven, op.cit, pp. 212-13. 

79. Guidelines on Technology transfer Agreements Para. 90. 
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اي به عدم مشروعیت تحدید تولید نشده است و بنابراین چنین  در میان غیر رقبا، اشاره
رر از سهم بازار، مشمول معافیت است. محدودیت تحمیلی در تضییقی اصوالً تا سقف مق

کند  گیرنده به دلیل اینکه روند انتقال فناوري را تسهیل می خصوص میزان تولید به لیسانس
کمیسیون  80کند، به سود رقابت است. مندي دیگران از فناوري را فراهم می و امکان بهره

اروپایی تأکید کرده است که تحدید تولید در لیسانس میان غیر رقبا که سهم بازار آنها از 
دهنده متعهد نباشد که تا همین  آستانه مقرر تجاوز نکند و مشروط بر آنکه لیسانس

گیرندگان اعمال نماید، از حیث رقابتی قابل پذیرش  محدودیت را نسبت به سایر لیسانس
گیرنده داراي حصه نسبتاً قابل توجهی در بازار است و  وقتی که لیسانس عکس است. به

هنگامی که مجموع تولید در سطح نازلی قرار دارد، اعتبار چنین توافقی محل تأمل جدي 
دلیل  اي در خدمت تقسیم بازار یا تعمیم بی اگر شرط مزبور وسیله ،به همین ترتیب 81است.

 82اشد، مشروعیت آن را نباید پذیرفت.قلمرو حمایتی از دارنده فناوري ب
محدودیت تولید در اشکال دیگري نیز مورد توجه مقرره اروپا بوده است: بند ششم 

گیرنده به تولید محصوالت موضوع قرارداد تنها براي  ملزم ساختن لیسانس 4)1ماده (ج)(
 عنوان قطعات یدکی مصارف شخصی، مشروط بر آنکه وي از فروش محصوالت مذکور به

محدودیت "داند. از این شرط به  ها میتولیدات خود باز داشته نشود را مشمول معافیت
در مورد توافقات میان غیر رقبا نیز، وضعیت مشابهی  84یاد شده است. 83"استفاده در بند

                                                
80. Ibid., Para. 178. 

81. Byrne, Noel & McBratney, Amanda, op.cit, p. 186. 

82. Drexl, Josef, Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law, 

pp. 127-8. 

83. Captive use restrictions. 

84. Vogelaar,Floris O et al, Competition Law in the EU, its Member States and 

Switzerland, p. 48. 
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ویژه در وضعیتی که  اما اگر چنین پیمانی به تحدید رقابت بینجامد، به 85وجود دارد.
انعقاد قرارداد، تولیدکننده محصوالت مشابهی براي اشخاص ثالث گیرنده پیش از  لیسانس

شرط احتماالً اثر ناگواري بر رقابت خواهد گذاشت. با وجود این، اگر از این بوده است، 
بند 86گیرد. مزایاي مترتب بر آن تعمیم گستره کاربست فناوري باشد، اعتبار آن قوت می

گیرنده در یک قرارداد غیر متقابل، به تولید  انسهفتم همان ماده در روابط رقبا، الزام لیس
محصول صرفاً براي مشتریانی خاص وقتی که قرارداد لیسانس اصوالً به همین منظور و 

عنوان یک مبنع فرعی و جایگزین براي تولید محصوالت مورد نیاز چنین مشتریانی منعقد  به
کند. به این ترتیب  مداد میهاي فاقد اعتبار قلشده است را، بیرون از قلمرو محدودیت

تواند به تولید براي عرضه مستقیم به بازار بپردازد. از چنین توافقی به  گیرنده نمی لیسانس
شود. در روابط میان غیر رقبا نیز این نوع محدودیت در تولید به  تعبیر می 87"منبع دوم"

، نباید به تقسیم چنین محدودیتی چه در میان رقبا و غیر رقبا 88رسمیت شناخته شده است.
 بازار یا ممانعت از رقابت منجر شود.

هایی از سوء استفاده از وضعیت مسلط را برشمرده است  ، نمونهنیز معاهده رم 82ماده 
طور که پیش از این گذشت، با  ست و همانا که تحدید میزان تولید یکی از موارد آن

 آید. قواعد این ماده، پدید میاعتباري چنین توافقی در پرتو  احراز شرایطی، زمینه بی
هاي با موضوع تحدید تولید، در دایره در اصول راهنماي ژاپن، بسیاري از محدودیت

گیرند و مظنون به داشتن آثار ضد رقابتی  هاي فکري جاي نمیحقوق ناشی از مالکیت
 هستند؛ براي مثال محدودیت اعمال شده بر سر حداکثر تولید یا تعیین سقف براي دفعات

                                                
85. Article 4(2)(b)(iii). 

86. Johansson, Camilla, op.cit, p. 39. 

87. Second source. 

88. Article 4(2)(b)(iv). 
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استفاده از فناوري در عرصه تولید با توجه به اوضاع و احوال خاص هر قضیه و با در نظر 
شوند. در تایوان تحدید تولید در  گرفتن اثري که بر رقابت در بازار دارند، بررسی می

دهنده رقابت منصفانه هستند و مراجع قانونی  جرگه توافقاتی است که احتماالً مانع یا کاهش
مل مختلف، به ارزیابی توابع آن بر بازار پرداخته و تعیین می کنند که آیا چنین با لحاظ عوا

در چین نیز صحت شروط  89توافقی از مصادیق سوء استفاده از موقعیت مسلط است یا خیر.
 90سازند، محل مناقشه است. اي که به طرز غیر متعارفی میزان تولید را متأثر می تحدیدکننده

محدود کردن یا تحت ".س.ك.ا تبانی قراردادي در ق.ا 44ماده  2در بند 
معتبر قلمداد نشده و  "کنترلدرآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کاال یا خدمت دربازار

منظورافزایش و یا  تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به" 45از بند (ط) ماده  3در قسمت 
شود. بر  اقتصادي محسوب می، نوعی سوء استفاده از وضعیت مسلط "کاهش قیمت بازار

خالف لحن ماده هر نوع توافق متضمن تحدید میزان تولید را نباید همواره ممنوع انگاشت؛ 
هاي غیر انحصاري و همچنین در روابط میان ویژه در تحدیدات غیر متقابل و در لیسانس به

غالباً  ،؛ زیراغیر رقبا باید حسب شرایط راجع به اعتبار یا عدم مشروعیت آنها تصمیم گرفت
 چنینی اثر ضد رقابتی قابل توجهی ندارند.توافقات این

 
 91استفاده دامنهمحدودیت  .2. 3

موضوع قرارداد را که کارکردهاي   دهنده ممکن است کاربرد فناوري لیسانس
اي خاص نماید. بر این اساس،  گوناگونی دارد، از لحاظ فنی، محدود به عرصه

برداري از فناوري خواهد بود و حق استفاده  ینه مقرر، قادر به بهرهگیرنده تنها در زم لیسانس

                                                
89. Byrne, Noel & McBratney, Amanda, op.cit, pp. 495 and 477-8. 

90. Miao, Felix, op.cit, pp. 89-90. 

91. Field of use. 
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گیرندگان  دهنده یا سایر لیسانس هاي فنی براي خود لیسانس از فناوري در سایر زمینه
تواند زمینه استفاده  ماند. در حقوق ضد انحصار آمریکا، دارنده فناوري می محفوظ باقی می

از آنجا  92شود. این محدودیت اصوالً مشروع تلقی می را در قرارداد لیسانس محدود کند و
گیري از فناوري در برخی  تواند به موجب تصمیمی شخصی از بهره که دارنده فناوري می

شود و در همان جایگاه  مقام وي محسوب می گیرنده قائم نظر کند و لیسانس ها صرف زمینه
هاي آژانس 93توان از این حیث، اعتبار توافق را زیر سئوال برد. گیرد، اصوالً نمی قرار می

ضد تراست نیز بر این باورند که محدودیت در زمینه استفاده منطبق با اهداف تجاري فدرال 
دهد تا به بهترین و کاراترین نحو از دارایی فکري  دهنده اجازه می مشروع است و به لیسانس

گذاري وي در  حمایت از سرمایه منظور ویژه وقتی این محدودیت به مند شود؛ به خود بهره
اگرچه محاکم آمریکا در غالب اوضاع و احوال، بااین وجود،  94اشد.عرصه تکنولوژیک ب

دیدگاه مثبتی نسبت به آنها دارند؛ اما اخیراً این رویه بیشتر هویدا شده که اعتبار مطلق آن را 
نباید پذیرفت و مشروعیت آن را باید با عنایت به شرایط خاص و با بررسی منافع و مضار 

کا بر این اعتقاد است که معیار اعتبار چنین تحدیدي در پرتو دیوان عالی آمری 95آن سنجید.
هاي فکري ست که آیا محدودیت در راستاي گسترش قلمرو مالکیتا قاعده معقولیت آن

کند یا صرفاً ابزاري در جهت تحدید رقابت است. اگر این محدودیت از صرف  عمل می
ه به طرز غیر متعارفی وراي هاي فنی فراتر رود یا وسیله تحصیل منافعی باشد ک عرصه

                                                
92. Cheng, Jiarui et al, International Harmonization of Competition Laws, p. 295. 

93. Patterson, Mark R, Contractual Expansion of the Scope of Patent Infringement 

Through Field-of-Use Licensing. 

94. Glover, Stephen I & Wasserman, Craig M, Partnerships, Joint Ventures & 

Strategic Alliances, p. 17-25. 

95. Fogt, Howard & Gotts, Ilene, the Antitrust and Technology Transfer Interface, p. 

23. 
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دهنده است، احتماالً شرط مذکور در تنافی با قواعد ضد انحصار قرار  استحقاق لیسانس
، قابلیت سلب امکان فعالیت رقابتی در قلمروي خاص را مزبور گیرد. همچنین اگر شرط می

 96یید کرد.اي از فعالین تجاري داشته باشد، اعتبار آن را نباید به سادگی تأ از بخش عمده
مانع از اعمال تحدید زمینه استفاده از  97"حقوق زوالدکترین "شایان ذکر است که 

بدیهی است این  زیرا،شود؛  دهنده بر خریداران محصول اختراعی می سوي لیسانس
 ست.ا شوند و اعمال محدودیت بر آنها فاقد مبنا مقام مخترع تلقی نمی اشخاص قائم

مقرره، محدودیت در  4)1وجب قسمت اول ماده (ج)(در حقوق اتحادیه اروپا به م
شود و به  گیرنده رقیب، اصوالً مشروع قلمداد می زمینه استفاده فنی یک یا چند لیسانس

دهنده یا  موجب قسمت دوم همان ماده، در یک لیسانس غیر متقابل میان رقبا، یک لیسانس
نین تضییقی از دایره اي خاص شود و چ گیرنده امتیاز ممکن است، محدود به زمینه

شده است و اگر سهم بازار طرفین از آستانه مقرر تجاوز  ءهاي محض استثنامحدودیت
هاي قانونی است. اما لیسانس متقابل انحصاري که نکند، چنین توافقی مشمول معافیت

استفادهباشد، چنین وضعیتی ندارد. به طریق اولی چنین تحدیدي  دامنهحاوي محدودیت 
منفرد یا انحصاري منعقد شده لیسانس میان غیر رقبا حتی اگر قرارداد به صورت در روابط 

مادام که این بنابراین،  شود. هاي نامشروع محض قلمداد نمیباشد نیز، جزء محدودیت
منزله نوعی تفویض اختیار به  محدودیت در چهارچوب قرارداد لیسانس باشد، باید آن را به

 98نخواهد بود.معاهده رم  81ماده  1ول بند گیرنده امتیاز دانست که مشم
اي خاص، متضمن این مزیت  گیرنده به استفاده از فناوري در زمینه تحدید لیسانس

کند تا  کند و لیسانس دهنده را تشویق می است که به انتشار هرچه بیشتر فناوري کمک می

                                                
96. Patterson, Mark R, op.cit, pp. 5-6.   

97. Exhaustion of rights doctrine. 

98. Anderman, Steven, op.cit, pp. 90-1. 
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اما از سوي دیگر  99هاي فرعی، به دیگران لیسانس بدهد. فناوري را براي مقاصد و استفاده
اي خاص محروم  اي از بازار را از رقابت در عرصه این خطر را در بر دارد که بخش عمده

گیرنده در خارج از قلمرو زمینه استفاده، فاقد قدرت رقابتی  کند و به این ترتیب لیسانس می
 100بخشد. شود که همین امر احتمال برخورد آن با قواعد رقابتی را قوت می می

هاي متقارن و غیر متقارن زمینه استفاده، قائل به راهنماي اروپا میان محدودیتاصول 
تمایز شده است. هنگامی محدودیت زمینه استفاده متقارن است که در لیسانس متقابل، 

برداري در یک زمینه مشابه، به لیسانس یکدیگر  هاي خود را براي بهرهطرفین فناوري
هاي موضوع قرارداد با که زمینه استفاده از فناوري دهند و هنگامی نامتقارن است می

یکدیگر متفاوت است. یک قرارداد با محدودیت متقارن در خصوص زمینه استفاده میان 
 101کند. رقبا، تشویش رقابتی کمتري ایجاد می

شود تا  هاي فنی عمالً سبب میالزم است توجه شود این حقیقت که گاه محدودیت
ان خاصی شود، به معناي تجویز مقررات خاص تحدید مشتریان فناوري محدود به مشتری

نسبت به این دست تضییقات نبوده و موضوع کماکان در قلمرو قواعد زمینه استفاده مورد 
 102گیرد. تحلیل قرار می
در کانادا امکان برخورد محدودیت در زمینه استفاده با اصول رقابت وجود همچنین 

احوال، آثار رقابتی آن را سنجید و در نهایت رأي به اعتبار دارد، ولی باید حسب اوضاع و 
، اصوالً محدودیت درباره نیز اصول راهنماي ژاپن 4یا عدم مشروعیت آن داد. در ماده 

                                                
99. OECD, Turning Science into Business: Patenting and Licensing at Public 

Research Organizations, p. 19. 

100. Johansson, Camilla, op.cit, p. 39. 

101. Guidelines on Technology Transfer Agreements Para. 183. 
102. Byrne, Noel & McBratney, Amanda, op.cit, p. 182. 
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هاي فکري این توافق حاصل اعمال حق ناشی از مالکیت ،زمینه استفاده مجاز است؛ زیرا
سوء استفاده از وضعیت غالب در بازار بوده  شود. اما اگر این تمهید مجرایی براي قلمداد می

گیرنده یا سایر فعالین تجاري لطمه زند، اعتبار آن  و به طرز غیر متعارفی به منافع لیسانس
 103محل تردید است.

باید توجه داشت که اگر محدودیت در زمینه استفاده در فرایند انتقال فناوري، سبب 
نده شده و به تقسیم بازار بینجامد یا فرصت استفاده از دهنده بر بازار گیر کنترل نارواي انتقال

برداري از  و عمالً بهرهیا ایجاد تغییرات عمده تکنولوژیک سلب کرده آن را براي پیشرفت 
هاي داخلی پذیرنده فناوري هایی که کارایی چندانی در چهارچوب فناوري را به زمینه

 104ر آن واکنش نشان دهند.ندارند، محدود سازد، مراجع رقابتی باید در براب
الذکر  اي نرفته است و باید از اصول مقرر فوق در ق.ا.س.ك.ا به این محدودیت اشاره

 در تبیین حدود مشروعیت آن بهره برد.
 

 آتی فناوري 105بازاعطاي بهبودات .2. 4
برد و از  کارگیري عملی فناوري به عمق محتوایی آن پی می گیرنده پس از به لیسانس

عالوه  کند. به سازي و ارتقا فناوري را پیدا می هاي تحقیق و توسعه، توان بهینه برنامهطریق 
هاي نوینی دست یابد. از این  هاي بنیادین فناوري، به آفرینه وي ممکن است با الهام از مؤلفه

شود که گیرنده امتیاز را ملزم به واگذاري یا  رو گاه در قرارداد لیسانس شرطی گذارده می
دهنده  هاي فناوري موضوع قرارداد به لیسانسي لیسانس نسبت به پیشرفتاعطا

                                                
103. Ibid, pp. 446, 494. 

104. Muchlinski, Peter, Multinational Enterprises and the Law, p. 434. 

105. Grant back of improvements. 
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مکلف به اعطاي لیسانس نیز دهنده را  البته امکان دارد که این شرط لیسانس106کند. می
به گیرنده امتیاز نماید یا اینکه تعهد مزبور به نحو متقابل باشد؛ اما متعلق به خود بهبودات 

شود. سبب عالقه  گیرنده می متوجه لیسانس شکل معمول آن تحدیدي است که
هاي گیرنده به پیشرفت ست که نتیجه مستقیم دستیابی لیسانسا دهنده به این رویه آن لیسانس

دهنده در بازار  فناوري، افزایش قدرت رقابتی وي و به موازات آن کاهش قدرت لیسانس
 است.

معقولیت است، اما توجه  در حقوق آمریکا بازاعطاي بهبودات فناوري، مشمول قاعده
به انحصاري یا غیر انحصاري بودن لیسانس متعاقب، نقشی محوري در این میان دارد. رویه 

ست که لیسانس غیر انحصاري فناوري بهبودیافته که دوره آن از مدت قرارداد ا کلی این
فرصت اعطاي  ،زیرا 107کند؛ رود، قواعد ضد انحصار را نقض نمی لیسانس فراتر نمی

برداري از آن را  گیرنده است و خود نیز فرصت بهره انس به دیگران در اختیار لیسانسلیس
کند. اگرچه این رویه تا حدود زیادي از  دارد و چنین ترتیبی به بالندگی رقابت کمک می

خصوص اگر این شرط  کاهد، اما قطعیتی در این زمینه وجود ندارد و به تشویش رقابتی می
سازد یا زمینه انحصار وي را پس  دهنده هموار  بازار را براي لیسانسبستر تسلط صنعتی در 

از خاتمه قرارداد فراهم آورد، ممکن است دادگاه به سمت عدم مشروعیت آن مایل 
.شود

108 

                                                
106. Scott, Michael Dennis, Scott on Information Technology Law, p. 3-70. 

107. American Bar Association, Intellectual Property and Antitrust Handbook, pp. 

418-19. 
108. U.S Department of Justice, Antitrust Enforcement and Intellectual Property 

Rights: Promoting Innovation and Competition, pp. 92-3. 
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اصول راهنماي آمریکا، تحلیل مشروعیت بازاعطاي بهبودات فناوري  5)6در ماده (
هراً لیسانس، انحصاري باشد، اما در گیرد، حتی اگر ظا تحت قاعده معقولیت صورت می

گیرد. در روند ارزیابی  گیري بیشتري مورد سنجش قرار می چنین حالتی توافق با سخت
گیرنده حق استفاده را براي خود  شود؛ از جمله اینکه آیا لیسانس چندین پرسش مطرح می

گونه حفظ کرده است یا خیر؛ مدت توافق و موضع رقابتی طرفین نسبت به یکدیگر چ
است؟ عوض مقرر در برابر لیسانس انحصاري کافی است یا قرارداد به صورت بالعوض 
منعقد شده است؟ آیا قرارداد مقرون به تضییقات دیگري است؟ ماهیت فناوري چگونه 
است؟ قدرت در بازار هرم لیسانس در مقایسه با سایر فعالین تجاري تا چه میزانی است؟ و 

اید اذعان کرد کهاگر پیامد شرط بازاعطا متمرکز ساختن همه ایی از این دست. بهمعیار
رود، اما اگر  دهنده باشد، احتمال زیادي بر عدم اعتبار آن می هاي فنی براي لیسانسپیشرفت

ویژه مادام که چند رقیب در عرصه  تأثیر آن بر میزان سهم بازار وي قابل اغماض باشد و به
وسعه باشند، توافق بر سر اعطاي  لیسانس انحصاري به هاي تحقیق و تفناوري مشغول فعالیت

 109شود. یکی از آنها به نحو محسوسی، محدودکننده رقابت تلقی نمی
ست که بازاعطاي انحصاري لیسانس نباید به ا نکته اساسی در این ارزیابی آن

که  چرا 110گیرنده در توسعه و تحقیق بینجامد؛ هاي لیسانس رنگ شدن انگیزه کم
هاي خالقانه خود نبرده و دیگري را اي از تالش اي که در عمل بهره رندهگی لیسانس
هاي الزم، تمایلی رغم وجود ظرفیت بیند، ممکن است علی رنج خود می چین دست خوشه

براي ارتقاء فناوري از خود نشان ندهد که توابع ناگوار آن مستقیماً متوجه بازار نوآوري و 
 گردد. رقابت می

                                                
109. Fogt, Howard & Gotts, Ilene, op.cit, p. 25; UNIDO, op.cit, p. 164. 

110. Pil Choi, Jay, A Dynamic Analysis of Licensing: The "Boomerang" Effect and 

Grant-Back Clauses. 
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بهبودات آتی به صورت متقابل شرط شده باشد، باز هم قاعده معقولیت اگر بازاعطاي 
المللی متقابل نیز، بخش ضد انحصار وزارت   شود. در قراردادهاي لیسانس بین اجرا می

 111دهد. دادگستري، همین قاعده را مبناي ارزیابی قرار می
ا نادیده رغم آنچه گذشت، نباید تبعات مطلوبی که این شرط به دنبال دارد ر علی

هاي پیشرفته، خطر طرد شدن یا به حاشیه رفتن انگاشت. احتمال دستیابی به فناوري
دهد و با تدارك تضمینات نسبی، خاطر وي براي  دهنده از بازار را کاهش می لیسانس

کند. این شرط به افزایش  هاي متعدد را تا حدود زیادي آسوده میاعطاي لیسانس
برداري از  بهرهبه طریق اعطاي لیسانس فناوري بهبود یافته یا دهنده از  مدهاي لیسانسآدر

 112گیرد. هاي نوآوري نیز قوت می کند و به موازات این امر، انگیزه آن کمک می
ست، تحمیل ا شایان ذکر است که اعتبار این شرط در گرو پذیرش آزادانه آن

-ر مرتبط با مالکیتگیرنده، معادل توسعه حقوق غی لیسانس انحصاري بهبودات به لیسانس
شود. عالوه بر این، اگر فناوري  هاي فکري است که با برخورد سرد محاکم مواجه می

گیرنده به آن دست یافته است، ارتباطی با فناوري پایه موضوع قرارداد  جدیدي که لیسانس
 شود، دهنده  منجر نمی نداشته باشد، به نحوي که استفاده از آن به تجاوز به حقوق لیسانس

 113گیرد. احتمال تعارض شرط با قواعد رقابتی شدت می
مقرره اروپا، هرگونه تعهد مستقیم یا غیر مستقیم  5) 1بندهاي الف و ب ماده (

یا کاربردهاي  114"بهبودات مستقل"گیرنده به انتقال یا اعطاي لیسانس انحصاري  لیسانس

                                                
111. Dratler, Jay, op.cit, p. 7-93. 

112. Variation on Intellectual Property Licensing Practices, p. 1. 

113. American Bar Association.Section of Antitrust Law, Model Jury Instructions in 

Civil Antitrust Cases, p. D-43. 

114. Severable improvement. 
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کند را از  ي تعیین میدهنده یا شخص ثالثی که و نوین فناري موضوع قرارداد به لیسانس
ست ا کند. علت عدم مشمولیت آن ها خارج دانسته و در اعتبار آن تردید میشمول معافیت

گیرنده براي نوآوري را به  هاي لیسانس که انتقال جزئی یا کلی یا لیسانس انحصاري، انگیزه
هاي اما ظاهراً لیسانس غیر انحصاري مجاز و مشمول معافیت 115کشاند. ورطه نابودي می

گیرنده تعهدي مبنی بر  قانونی است حتی اگر به نحو غیر متقابل باشد؛ یعنی صرفاً لیسانس
با وجود این، باید توجه  116دهنده نموده باشد. اعطاي لیسانس بهبودات در برابر لیسانس

داشت که در مقرره اروپا، لیسانس انحصاري یا انتقال کامل بهبودات غیر مستقل که قابل 
 ،شود؛ زیرا ناوري موضوع قرارداد نیستند، اصوالً ضد رقابتی محسوب نمیتفکیک از ف

دهنده نسبت به فناوري پایه  خذ مجوز از لیسانسأبرداري از آنها مستلزم  بهره
معموالً لیسانس متقابل حاوي چنین شرط متقابلی، اثر سوئی بر رقابت داشته و 117است.

ع از برتري رقابتی یکی از رقبا بر دیگري مان ،صحت آن به سادگی قابل تأیید نیست؛ زیرا
هاي نوین محروم ساخته و فرصت رقابت را شود و سایر رقبا را نیز از استفاده از فناوري می

به همین ترتیب اگر این شرط در مجموعه قراردادهاي با یک  118کند. از آنها سلب می
ابتی آن وسیع و مشهودتر هاي تجاري گنجانده شده باشد، مسلماً آثار ضد رقشبکه از بنگاه

 119خواهد بود و اعتبار توافق محل تردید جدي است.

                                                
115. Jones, Alison, Sufrin, Brenda, EC Competition Law: Text, Cases and Materials, 

p. 826. 

116. Byrne, Noel & McBratney, Amanda, op.cit, pp. 282-3. 

117. Battersby, Gregory J & Grimes, Charles W, Licensing Update 2009, p. 370. 

118. Byrne, Noel & McBratney, Amanda, op.cit, pp. 189-90, 283-4. 

119. Johansson, Camilla, op.cit, p. 41. 
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اقداماتی که مانعی غیر متعارف بر سر   یکی از نمونه 120نامه ترپیس موافقت 40در ماده 
المللی فناوري دارد، شرط بازاعطاي  تجارت ایجاد نموده و یا آثار سوء بر انتقال بین

از قسمت (ب) فصل چهارم  1عرفی شده است. بند ارتقائات فناوري موضوع لیسانس م
هاي فناوري یا انتقال بدون نویس انتقال فناوري نیز، بازتجویز انحصاري پیشرفت پیش

کند را هنگامی که  دهنده یا شخص ثالثی که وي تعیین می دریافت عوض آنها به انتقال
هاي محدودکننده  ز رویهچنین ترتیبی نوعی سوءاستفاده از موقعیت مسلط در بازار باشد، ا

 تجارت دانسته است.
هاي فناوري بدون دریافت در کره جنوبی اعتبار بازاعطاي غیر انحصاري پیشرفت

عوض، به طور خودکار پذیرفته نشده است و مشروعیت آن حسب اوضاع و احوال خاص 
 هاي بازار و محتویات توافق، مورد سنجش قرار حاکم بر هر توافق و توجه به مؤلفه

گیرد. در ژاپن انتقال و بازاعطاي انحصاري بهبودات فناوري بدون پرداخت عوض  می
 121مناسب، در فهرست خاکستري تیره قرار دارد.

به طور کلی، دشوار است تا اعتبار لیسانس انحصاري یا انتقال کامل بهبودات فناوري 
گیرنده را از  نظر از مستقل یا غیر مستقل بودن آنها را پذیرفت؛ زیرا لیسانس صرف
سازد. اما از سوي دیگر، پذیرش این شرط،  برداري مطلوب از فناوري محروم می بهره
کند تا فناوري خود را در اختیار پذیرنده فناوري بگذارد. راه حل  دهنده را ترغیب می انتقال

هاي بهبودیافته براي برداري از فناوري میانه پذیرش این شرط به همراه حفظ حق بهره
 گیرنده است. نسلیسا

ق.ا.س.ك.ا همانند موارد پیشین به این ترتیب قراردادي نیز عنایت نداشته است. 
 تواند براي شوراي رقابت راهگشا باشد. توجه به مباحث مطروحه می

 
                                                

120. Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights Agreement 1994 (TRIPS). 

121. Byrne, Noel & McBratney, Amanda, op.cit, pp. 506-7 and 495. 
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 122شروط پیوندي .2. 5
گیرنده را ملزم به خرید اقالم غیر  دهنده ممکن است ضمن قرارداد، لیسانس لیسانس
خذ آنها أهایی کند که تمایلی براي نموده یا او را ناگزیر به دریافت فناوريتکنولوژیک 

ندارد. پیوند دادن محصوالتی با فناوري اصلی موضوع قرارداد و اناطه انعقاد قرارداد به 
خرید آنها که ماهیتاً یا به موجب عرف تجاري ارتباطی با موضوع قرارداد ندارند، همواره 

 123ده است.به دیده شک نگریسته ش
اي را صرفاً نوعی سوء استفاده از  ها چنین رویهاي از دادگاه در حقوق آمریکا پاره

ست که آثار ضد رقابتی ا اما واقعیت آن 124اند. اختراع و نه لزوماً اقدام ضد رقابتی انگاشته
ست. وراي موضوع سوء استفاده از اختراعات، اگر محصوالت یا ا آن گاه کامالً هویدا

وندي، ارتباط معقولی با موضوع قرارداد نداشته باشند، توافقات ناظر به ترتیبات خدمات پی
فروشی ممکن است به صورت مستقیم یا غیر مستقیم  هم پیوندي، ذاتاً باطل خواهد بود. با

شود  محقق شود؛ در شیوه مستقیم، اعطاي لیسانس منوط به تحصیل محصوالت پیوندي می
گذاري لیسانس به نحوي که صرفه اقتصادي در خرید  یمتو در طرق غیرمستقیم، نظیر ق

 125شود. گیرنده وارد می محصوالت پیوندي باشد، به نحو نامحسوسی، تضییقاتی به لیسانس
عنوان  اي در پی چیرگی رقابتی در بازار باشد و از شروط پیوندي به دهنده اگر لیسانس

گیرنده را مجبور به پذیرش  سانساهرمی براي نفوذ در بازارهاي دیگر استفاده کرده و لی
چنین محصوالتی به همراه قرارداد لیسانس نماید، توافق در خصوص شرط پیوندي، ذاتاً 

                                                
122. Tying clauses. 
123. Sell,Susan K, Private Power, Public Law: the Globalization of Intellectual 

Property Rights, p. 65. 

124. Barrett, Margreth, Intellectual Property, pp. 67-8. 

125. UNIDO, op.cit, p. 163. 
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دهنده، ظرفیت رقابتی  با تحمیل خرید محصوالتی خاص از لیسانس ،زیرا 126باطل است؛
خصوص هنگامی که محصول پیوندي اختراع باشد، دادگاه  یابد؛ به سایر رقبا کاهش می

انگارد. هرچند در برابر، برخی آراء صادره  قصد تسلط در بازارهاي ثانوي را مفروض می
کنند بلکه وجود  صرف پیوند اختراعی دیگر را به نحو خودکار، ضد رقابتی محسوب نمی

از  5در همین راستا بند  127پندارند. قدرت در بازار را نیز در نیل به این باور، ضروري می
مریکا، اناطه لیسانس حقوق را به تحصیل لیسانس اختراعی آاختراعات قانون  271ماده (د)

دیگر یا خرید محصوالتی خارج از قلمرو قرارداد را هنگامی که مالک گواهینامه از قدرت 
االصول مصداقی از سوءاستفاده از حقوق انحصاري و توسعه  مند است، علی در بازار بهره

داند. اما دیدگاه اصول راهنماي آمریکا  ي میهاي فکردلیل حقوق ناشی از مالکیت بی
هاي تر است و آژانس نسبت به قراردادهاي لیسانس حاوي شروط پیوندي، قدري منعطف
کشند و اگر کارایی  ضد انحصار اعتبار آن را به موجب قاعده معقولیت، به چالش می

آن را ش دریابند، مشروعیت ایتر از پیامدهاي ضد رقابت حاصل از آن را افزون
 128پذیرند. می

گیرنده از محصوالت یا تجهیزات خاصی براي  اگر ضرورتی اقتضا کند که لیسانس
تولید یا استفاده از فناوري بهره گیرد، ترتیبات پیوندي با مانع رقابتی مواجه نیست. براي 
مثال رعایت استانداردهاي کیفی یا امنیتی و حفظ سالمت در کار، مستلزم کاربرد 

همچنین اگر هیچ  129اص در کنار فناوري اصلی موضوع قرارداد باشد.محصوالتی خ

                                                
126. Schmidt, Hedvig, Competition Law, Innovation and Antitrust: An Analysis of 

Tying and Technological Integration, p. 122. 

127. Byrne, Noel & McBratney, Amanda, op.cit, p. 429. 

128. Ibid, p. 430. 

129. Barkoff, Rupert M & Selden, Andrew C, Fundamentals of Franchising, p. 272. 
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محصول جایگزین دیگري در بازار وجود نداشته باشد، این شرط محدودکننده، اخالل 
گیرنده خود آزادانه این  آورد. افزون بر این، اگر لیسانس رقابتی قابل توجهی پدید نمی

البته هنوز دیدگاه  130توان گرفت. بر آن نمی اي شرط را پذیرفته باشد، از لحاظ رقابتی خرده
دیوان عالی آمریکا در برابر رویکرد اصول راهنما، آشکارا معلوم نشده است. ضابطه سابق 

ست که اگر براي فناوري موضوع قرارداد و محصوالت ا شده دیوان عالی آن و تثبیت
دن به بازار محصوالت پیوندي، تقاضاهاي مستقل و متعدد در بازار وجود داشته باشد، پل ز

کنندگان نبوده و فاقد توجیه  مختلف، از طریق قراردادهاي لیسانس، به سود مصرف
افزار مرورگر شبکه خود را به  در یک رخداد قضایی شرکت مایکروسافت نرم 131است.

عنوان یک محصول پیوندي غیر قابل انفکاك از برنامه اصلی  به 95 "ویندوز"همراه نسخه 
ما مشروعیت این اقدام بالفاصله به چالش کشیده شد. دادگاه بدوي اظهارات منتشر کرد، ا

افزاري  تر آن مستلزم همراهی چنین نرم مایکروسافت را که انسجام برنامه و اجراي ساده
ولی دادگاه باالتر با این اظهارات موافق نبود و به معیارهاي دیوان در  132است، تأیید کرد،

در دعواي  133فروشی غیر موجه خواند. هم نین ترتیبی را نوعی بااین زمینه اشاره کرده و چ
هاي ایالتی و فدرال هر دو، اظهارات خواهان را مبنی دادگاه 134دیگري علیه مایکروسافت

به نوعی که تنها با پردازشگرهاي  98بر اینکه اقدام مایکروسافت در تنظیم برنامه ویندوز 
نحصارگرایی در بازار دامن زده و مانعی براي سازگاري داشته باشد، به ا "اینتل"شرکت 

                                                
130. UNIDO, op.cit, p. 163. 

131. Page, William Hepburn & Lopatka, John E, The Microsoft Case: Antitrust, High 

Technology, and Consumer Welfare, , p. 134. 

132.United States v. Microsoft Corp., 147 F.3d 935, 950 (D.C.Cir. 1998). 

133. Raysman, Richard & Brown, Peter, Computer Law: Drafting and Negotiating 

Forms and Agreements, pp. 14-18, 14-19. 

134. United States v. Microsoft Corp., 253 F.3d 34, 84–5 (D.C.Cir. 2001). 
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اي است، موجه دانستند. البته در همین پرونده  ورود سایر رقبا به عرصه پرادزشگرهاي رایانه
اي، صراحتاً از معیار دادگاه عالی در خصوص وجود تقاضاهاي متعدد براي  دادگاه منطقه

را با مقتضیات رقابت هماهنگ  فناوري موضوع قرارداد و محصوالت پیوندي، انتقاد و آن
اي را مساعد به ارتقاء  ندانست و به تأیید اظهارات مایکروسافت پرداخت که چنین رویه

 135نمود. هاي نوآوري معرفی می انگیزه
اند،  هاي محض جاي نگرفتهدر مقرره اروپا، ترتیبات پیوندي در جرگه محدودیت

، توافق نوعاً با محذوري 136ر تعدي نکندبنابراین اگر سهم طرفین از بازار از میزان مقر
شده رود، توافق باید به موجب ماده  مواجه نیست؛ اما اگر سهم مذکور فراتر از سقف تعیین

معاهده رم بررسی شود. اگر بایستگی ترتیبات پیوندي به دالیل فنی یا رعایت  81)3(
یید شود، آنگاه استانداردهاي کیفیتی و براي رعایت مسائل سالمت و امنیت در کار تأ

ملحوظ داشته است، تلقی  81)1توافق محدودکننده رقابت در مفهومی که ماده (
گیرنده است که  ویژه که گاه ترتیبات پیوندي واجد این مزیت براي لیسانس به 137شود؛ نمی

گاه  ،دهد؛ زیرا ها را نیز کاهش می کاربست کاراتر فناوري را میسر ساخته و هزینه
از جانب دیگر، اگر انعقاد  138ازگاري بیشتري با فناوري دارند.محصوالت پیوندي س

هاي  شان و یا رویهقرارداد لیسانس منوط به پذیرش تعهداتی اضافی شود که بنا به ماهیت

                                                
135. Anderman, Steven, op.cit, p. 206. 

136. Namely, 20% in the case of agreements between competitors and 30% in the 

case of agreements between non-competitors. See in this respect: Art. 3 of the 

Commission Regulation (EC) No 772/2004, and, Para. 192 of the Guidelines on 

Technology Transfer Agreements. 

137. Byrne, Noel & McBratney, Amanda, op.cit, pp. 259-60. 

138. Johansson, Camilla, op.cit, p. 40. 
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 139شود. فراهم می 81)1تجاري، ارتباطی با فناوري موضوع توافق ندارند، زمینه اعمال ماده (
افزار نمایشگر  اروپایی در خصوص پیوند نرمدر کشمکشی که مایکروسافت با کمیسیون 

با سیستم عامل ویندوز داشت، نهایتاً دادگاه چینن  140هاي صوتی و تصویري خودفایل
افزار  م اقدامی را مصداقی از شروط پیوندي دانست و شرکت مزبور را محکوم به حذف نر

 141مذکور از سیستم عامل خود و پرداخت جریمه نمود.
اي بارز از سوء استفاده از وضعیت  شروط پیوندي، نمونهمعاهده رم  82در قلمرو ماده 
اند. اگر محرز شود که محصوالت پیوندي مستقل از موضوع قرارداد  مسلط قلمداد شده

دهنده در موقعیت مسلط قرار داشته و با نوعی اجبار محصول خود را به  بوده و لیسانس
بر رقابت در خصوص محصوالت  گیرنده تحمیل کرده است و چنین اقدامی لیسانس

اي براي آن قابل تصور نباشد، توافق فاقد  گذارد و مبناي موجهه پیوندي اثر نامطلوب می
 142اعتبار است.

گیرنده بگذارد مبنی بر آنکه اگر وي  قرارداد ممکن است تعهدي بر عهده لیسانس
اطالع دهد تا وي  دهنده تمایل به خرید محصوالتی در ارتباط با فناوري دارد، به لیسانس

گیرنده را تأمین نماید. چنین  پیشنهاد بهتري نسبت به سایر رقبا ارائه دهد و نظر لیسانس
اي خاص منجر شده و  آوري اطالعات راجع به فعالیت رقبا در عرصه اي که به جمع رویه

                                                
139. Hildebrand,Doris, the Role of Economic Analysis in the EC Competition Rules, 

p. 59. 

140. Widows media player. 
141. Christian, Bovet, Récents Développements en Droit Européen de la 

Concurrence, p. 20. 

142. Nederlandse Mededingingsautoriteit, Dealing with Dominance: the Experience 

of National Competition Authorities, p. 170. 
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 81)1باري به همراه دارد که مطابق ماده (بازار است، آثار زیان  تمهیدي براي کنترل
 143توان براي آن اعتبار قائل شد. نمی

، چنین شرطی را از نیز نویس انتقال فناوري قسمت (ب) فصل چهارم پیش 9بند 
هاي محدودکننده تجارت قلمداد کرده است؛ به این ترتیب که اگر شرط  مصادیق رویه

-دریافت فناوري، پذیرفتن ترتیبات پیوندي در خصوص محصوالت و خدمات و فناوري
یا حتی بهبودات فناوري باشد، در حالی که این امر براي حفظ کیفیت تولید و  هاي دیگر

گیرنده  دهنده ضروري نبوده و به انتقال رعایت حسن شهرت و اعتبار عالئم تجاري انتقال
 گیرد. شود، نوعی رویه محدودکننده تجارت شکل می تحمیل 

بگذارند، در مغایرت با قواعد اي بر رقابت  در هند اگر شروط پیوندي اثر ناگوار عمده
گیرند. در تایوان نیز ترتیبات پیوندي به طور خاص مورد نظر بوده است که اگر  قرار می

گردد. در  مبناي موجهه و معقولی براي آن وجود نداشته باشد، ناقض قواعد رقابت تلقی می
جمله کنترل  ژاپن نیز مواردي نظیر ترتیبات پیوندي که به منظور تحقق اهداف مشروع از

کیفیت محصوالت باشد، اصوالً با مانع قانونی مواجه نیستند، در غیر این صورت مشروعیت 
رقابتی آنها به طور جدي محل تأمل است. در کره جنوبی ترتیبات پیوندي اگر دربردارنده 

 144شود. توابع مطلوبی بوده و رقابت را به طرز غیر معقولی محدود نسازد، معتبر محسوب می
 145شود. مقررات چین نیز، وضعیت مشابهی مشاهده میدر 

ق.ا.س.ك.ا نیز به خوبی قواعد اصولی ناظر به شروط پیوندي را لحاظ کرده است، 
گراي سند، در خصوص این مقوله نیز صدق  اگرچه انتقاد پیشین در خصوص رویکرد مطلق

 تکمیلی توسطموکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات " 44ماده  5کند: بند  می

                                                
143. Byrne, Noel & McBratney, Amanda, op.cit, p. 260. 
144. Ibid, pp. 483, 478, 495, 506-7. 

145. Miao, Felix, op.cit, pp. 89-90. 
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و ناشی از توافق  "ندارد هاي دیگر که بنا بر عرف تجاري با موضوع قرارداد ارتباطیطرف
منوط " 45بند (و) ماده  1میان طرفین است را ممنوع اعالم کرده است. همچنین قسمت 

را محکوم  "کردن فروش یک کاال یا خدمت به خریدکاال یا خدمت دیگر یا بالعکس
 مشروط کردن قراردادها به پذیرش" 45از بند (ط) ماده  5ن قسمت نموده است. همچنی

چنین قراردادهایی نداشته  شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاري، ارتباطی با موضوع
را از موارد سوء استفاده از موقعیت مسلط خوانده است. البته شایسته بود که قانون به  "باشد

که گاه مبناي موجهه اعتبار شروط پیوندي قرار هاي تجاري یا فنی صراحت از ضرورت
 کرد.  گیرند، یاد میمی

 
 146اي لیسانس بسته .2. 6

اي اجباري یا لیسانس  پیوند یک قرارداد لیسانس با لیسانسی دیگر، به لیسانس بسته
هاي مشابه یا حقوق مرتبط یا غیر معروف است. در این نوع لیسانس، فناوري 147"پوششی"

گیرنده واگذار  یک قرارداد لیسانس و به صورت یکجا، به لیسانس مرتبط، در قالب
اي است که  در واقع این نوع لیسانس متضمن اعطاي مجوز در زمینه 148شود. می

هاي منحصر، مکمل یا بدل از هم نموده و برداري از فناوري گیرنده را مجاز به بهره لیسانس
گیرنده  نماید. به این ترتیب  ه آنها میوي را ملزم به پرداخت حق امتیاز در برابر مجموع

 خذ آن نداشته است.أشود که شاید تمایلی به  ناگزیر به پذیرش لیسانسی می
اي که  اي در میان نباشد، مسئله خذ لیسانس بستهأدر حقوق آمریکا اگر اجباري در 

منوط به  دهنده اعطاي لیسانس را کند، اما اگر لیسانس حساسیت رقابتی بر انگیزد، بروز نمی

                                                
146. Package license. 
147. Blanket license. 
148. IICLE Press, Intellectual Property Law, p. 13. 
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قبول بسته نماید که ممکن است برخی اجزاي آن اصوالً براي گیرنده کارایی نداشته باشد، 
کند که  وجود قدرت در بازار این شائبه را تقویت می 149چنین تحدیدي ذاتاً باطل است.

در غیر این صورت وي  ،گیرنده مجبور به پذیرش چنین توافقی شده است؛ زیرا لیسانس
 150تري تهیه کند. هاي مورد نیاز خود را با شرایط مطلوبنابع دیگر فناوريتوانست از م می

آید نباید آثاري را که چنین  اصول راهنماي آمریکا بر می 5)3گونه که از ماده ( همان
برداري بهینه از  هایی به سود رقابت دارند، نادیده انگاشت. در اغلب موارد بهرهلیسانس

معموالً  151هاي مکمل است.مستلزم در اختیار داشتن فناوريفناوري اصلی موضوع قرارداد، 
ها شامل اختراع و دانش فنی است که اي از فناوري دارنده اموال فکري، صاحب بسته

ست که ا خواهان اعطاي کل آنها به موجب قرارداد واحد لیسانس است و مجموع آنها
گیرنده اختراع، نیازمند دانش فنی  سازد. اما گاه لیسانس برداري از فناوري را مقدور می بهره
اي، مبنایی ندارد و تنها  باشد و اعطاي اجباري دانش فنی به وي از مجراي لیسانس بسته نمی

افزاید که جایگاه رقابتی او را تضعیف کرده و به مصلحت  هاي او می به هزینه
وط به طور کلی باید گفت همان قواعد حاکم بر شر 152باشد. کنندگان نیز نمی مصرف

 153اي نیز کاربرد دارد. هاي بستهپیوندي و قاعده معقولیت، در ارزیابی لیسانس
اي، وضعیتی همانند محصوالت پیوندي دارد  در حقوق اتحادیه اروپا، لیسانس بسته

شود. در صورتی با لیسانس  گیرنده به وي تحمیل می که گاه بر خالف رضایت لیسانس
                                                

149. Pasahow,Lynn H, Vertical Restrictions upon Buyers Limiting Purchases of 

Goods from others, p. 71. 

150. Dratler, Jay, op.cit, p. 7-70. 

151. Battersby, Charles W, Licensing Update 2010, p. 531. 

152. UNIDO, op.cit, p. 164. 

153. Lawrence, Gary M & Baranowski, Carl, Representing High-tech Companies, p. 

C-29. 
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هاي شود که احراز گردد در قرارداد با فناوري برخورد میاي همانند ترتیبات پیوندي  بسته
برداري از دیگري  اي با بهره مستقلی مواجه هستیم که از لحاظ فنی، استفاده از یکی، مالزمه

اي که  از نظر کمیسیون اروپایی، تعهد به پرداخت حق امتیاز براي فناوري 154ندارد.
ندارد، شبیه تعهد به پرداخت حق امتیاز،  گیرنده مجال واقعی براي استفاده از آن لیسانس

اي حاوي  آید. لیسانس بسته پس از زوال اعتبار اختراع است که امري نامشروع به شمار می
ولی گاه  155باشد. 81)3تواند حائز شرایط معافیت ماده ( هاي غیر ضروري، نمیفناوري

اي در  حقوق گسترده گیرنده هاي رقابتی به لیسانساعطاي حقوق ائتالفی از منظر سیاست
کند، اما  کند که کارایی تجاري او را تسهیل می هاي مختلف اعطا میخصوص فناوري

متوسل شد، مگر آنکه اثبات شود که لیسانس مذکور  81)3هاي ماده (توان به معافیت نمی
هاي رقابتی براي دیگران را به طرز غیر متعارفی محدود آالید و فرصت محیط رقابت را نمی

 سازد. ینم
از  3هایی نظیر اعطاي اجباري بسته فناوري، مطابق ماده در مقررات ژاپن محدودیت

اصول راهنما، با لحاظ اوضاع و احوال خاص هر قضیه و با تخمین نتایجی که  4بخش 
اي در  شود. در تایوان نیز، لیسانس بسته کند، مورد بررسی واقع می معطوف فضاي رقابتی می

 156کننده رقابت منصفانه هستند. ه احتماالً مانع یا مختلدسته شروطی است ک
اي مولود توافق جمعی چند دارنده اختراع است. توافقی که به  گاه لیسانس بسته

گذارند،  هاي خود را به اشتراك یا ائتالف میموجب آن صاحبین اختراعات، فناوري

                                                
154. Schmidt, Hedvig, Competition Law, Innovation and Antitrust: An Analysis of 

Tying and Technological Integration, p. 57. 

155. Byrne, Noel & McBratney, Amanda, op.cit, p. 368. 

156. Ibid, pp. 495, and, 477-8. 
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میان دو یا چند شخص  شود. در این قرارداد که خوانده می 157"اتحاد یا ائتالف اختراع"
هاي برداري از فناوري شود، اشخاص مذکور اجازه بهره دارنده مالکیت فکري منعقد می

دهند یا از طریق تشکیل یک شرکت که  خود را مستقیماً به یکدیگر یا به شخص ثالثی می
هاي ائتالفی تشکیل شده است، در پی تحقق اهدافی در عرصه صرفاً براي اداره فناوري

 159گیرد. تقویم اعتبار این ائتالف به موجب قاعده معقولیت صورت می 158ري هستند.فناو
طور کلی در ارزیابی نقش رقابتی آن، اهمیت تجاري موضوع قرارداد ائتالفی، نقشی به

ها میسر نباشد، کند. اگر تولید محصول یا توسعه فناوري بدون اتحاد فناوري اساسی ایفا می
اما اگر غایت  160آید، از آزمون قاعده معقولیت سربلند بیرون میهاي مکمل ائتالف فناوري

این اتحاد، اثرگذاري ناروا بر بازار و ممانعت از ورود دیگران به عرصه تجارت و اخالل در 
رقابت بوده یا سیماي ظاهري آن پوششی براي تبانی یا تشکیل کارتل و تثبیت قیمت و 

اي  کنندگان باشد، با نگاه خوشبینانه صرفهایی به م تحمیل هماهنگ و یکنواخت هزینه
 161شود. این آثار ضد رقابتی در بازارهاي متمرکز بیشتر مشهود است. نگریسته نمی

در اتحادیه اروپا نیز هدف، شیوه سازماندهی و اجراي یک ائتالف تکنولوژیک 
در آن توانند  نفع میست. ائتالفی که غالب اطراف ذيا کننده پیامدهاي رقابتی آن تعیین

                                                
157. Patent pool. See also: Guidelines on the Technology Transfer Agreements, 

Papa. 210. 

158. Stim, Richard, Patent, Copyright & Trademark, p. 103; Dratler, Jay, op.cit, p. 6-

55. 
159. Raysman,Richard et al, Intellectual Property Licensing: Forms and Analysis, p. 

13-8.  

160. Anderman, Steven, op.cit,  p. 215. 

161. Yamada, Seiji, The Basic Analysis of Anticompetitive Effect on Patent Pools, p. 

2; UNIDO, op.cit, p. 165. 



 تحلیل رقابتی تحدیدات مظنون در ... 55تحقیقات حقوقی شماره  ۀمجل

 
 

شود تا ائتالفی که صرفاً در  مشارکت داشته باشند، احتماالً بیشتر به سود رقابت انگاشته می
عوامل دیگري نظیر نوع روابط میان دارندگان  162خدمت منافع گروه محدودي است.

فناوري، قلمرو قرارداد ائتالف و حدود قدرت اقتصادي اطراف توافق در بازار را نیز باید 
هاي بدل از یکدیگر هستند، مستعد قرارداد ائتالفی که اجزاي آن فناوري163ملحوظ داشت.

اطراف ائتالف به  زیرا،هاي رقابتی است؛  تثبیت قیمت و لطمه به رقابت و کاهش انگیزه
و چنین توافقی  164پردازند جاي رقابت با یکدیگر به همسویی و شراکت با رقباي خود می

خواهد معاهده رم  81)3معیارهاي مقرر در ماده ( احتماالً فاقد شایستگی الزم بر اساس
 81)1هاي مکمل ضروري، بعید است که مشمول ماده (عکس ائتالف فناوري به 165بود.

شوند، چنین  به این ائتالف وارد می 166"غیر ضروري"هاي شود. اما هنگامی که فناوري
عالوه بر این، تحمیل  167پیمانی آثار ناگواري را معطوف بازارهاي مربوطه خواهد کرد.

کارگیري آنها را ندارد، مسلماً  اي که آمادگی به گیرنده هاي غیر ضروري به لیسانسفناوري
 فاقد توجیه است.

                                                
162. Subiotto, Romano & Snelders, Robbert, Antitrust Developments in Europe, p. 

20. 

163. Byrne, Noel & McBratney, Amanda, op.cit, p. 361. 

164. Bessy, Christian, Contrats de Licence et Innovation, p. 4. 

165. Cantner,Uwe, Schumpeterian Perspectives on Innovation, Competition and 

Growth, p. 413. 

166. Non essential. 
167. Dreyfuss,Rochelle Cooper & Zimmerman, Diane Leenheer, Expanding the 

Boundaries of Intellectual Property: Innovation Policy for the Knowledge Society, p. 

148.See also: Guidelines on the Technology Transfer Agreements, Papas 211 and 

seq. 
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و یک شرکت تایوانی با نام  "سونی"هاي المللی لیسانس، شرکت در یک قرارداد بین
ف به صورت هاي خود در خصوص لوح فشرده را از طریق ائتالفناوري 168"تیی یودن"

واگذار کردند و هر واحد اقتصادي که قصد استفاده از این  "فیلیپس"انحصاري به شرکت 
شد که بسته فناوري را به لیسانس  ها را داشت، الزاماًً باید وارد قرارداد با فیلیپس میفناوري

زنی و مذاکرات معمول باقی  داد، بدون آنکه شرایط غیر منعطف، جایی براي چانه می
شته باشد. از سوي دیگر این سه طرف توافق کرده بودند تا سود حاصله را به نسبتی گذا

معین میان خود تقسیم کنند. این اقدامات فضاي رقابتی را تنگ نموده بود و به همین سبب 
توسط مراجع قانونی تایوانی، نوعی سوء استفاده از قدرت در بازار و انحصارگرایی شمرده 

 169می مواجه شدند.ئراشد و هر سه طرف با ج
این شرط نیز به طور خاص مورد توجه ق.ا.س.ك.ا نبوده است. هرچند با وحدت 

توان تا حدودي از ابهاماتی راجع به این  مالك از مقررات ناظر به شروط پیوندي می
 محدودیت کاست.

 
 171و عدم رقابت 170شروط معامله انحصاري .2. 7

شود تا از معامله با رقبا  گیرنده ملزم می لیسانسبه موجب شرط معامله انحصاري، 
ها و خدمات و محصوالت آنها استفاده نکند و به طور انحصاري اقالم بپرهیزد و از فناوري

در معناي  172کند، تهیه کند. دهنده یا شخصی که وي تعیین می مورد نیاز خود را از لیسانس

                                                
168. Taiye Yuden. 
169. Byrne, Noel & Mcbratney, Amanda, op.cit, p. 479. 

170. Exclusive dealing provision. 
171. Non competition clause. 
172. Snell, Peter & Weinberg, Larry, Fundamentals of Franchising, p. 35. 
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گیرنده  ولی در معناي مضیق، لیسانسشود،  عام، چنین توافقی شامل شروط پیوندي نیز می
این شرط در  173شود. هاي رقیب فناوري موضوع لیسانس، منع میاز استفاده از فناوري

تري در بر دارد و امتیازگیرنده را از فرصت  هاي وسیعمقایسه با شروط پیوندي، محدودیت
رط صریح یا ممکن است این ش 174سازد. هاي پیشرفته رقبا محروم میگیري از فناوري بهره

ضمنی بوده و یا متضمن تحدیدات جزئی باشد، بنابراین اگر مقرر شده باشد که 
تواند در گستره فنی یا کمی محدودي، به معامله با سایرین بپردازد،  گیرنده تنها می لیسانس

 175یابد. شرط تحقق می
در حقوق آمریکا اگر اعطاي لیسانس منوط به پذیرش این محدودیت شده و نوعی 

در غیر این صورت،  176شود؛ بار در میان باشد، قاعده بطالن ذاتی نسبت به آن اعمال میاج
اصول  5)4در ماده ( 177در ارزیابی شرط معامله انحصاري، قاعده معقولیت حاکم است.

 .راهنماي آمریکا، این مسئله مورد تصریح قرار گرفته است
ي است، این توافق گاهی شیوه برخورد با شرط معامله انحصاري همانند شروط پیوند

کند.  هاي تجاري را از دیگر فعالین، سلب میگیرنده و فرصت حق انتخاب را از لیسانس
اي از بازار به موجب این توافق خارج از دایره رقابت بمانند، محاکم آن را  اگر بخش عمده

 . دوره زمانی معامله شمرند به سبب ممانعت از رقابت، ناقض قواعد ضد انحصار می
انحصاري نیز در فرایند ارزیابی نقش مهمی دارد؛ اگر مدت زمان توافق طوالنی باشد به 

دهنده را در موقعیت رقابتی ممتازي بنشاند، در حالی که وي از  نحوي که عمالً لیسانس

                                                
173. Dratler, Jay, op.cit, pp. 7-75, 7-76. 

174. Anderman, Steven, op.cit, p. 209. 

175. Dratler, Jay, op.cit, pp. 7-75, 7-76. 

176. UNIDO, op.cit, p. 163. 

177. Wilson, Thomas Matthew, Antitrust Federalism: the Role of State Law, pp. 43-4. 
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قانون  1توان شرط را به موجب ماده  یافت، نمی مجاري معمول به چنین موقعتیی دست نمی
دهنده باید سهم  در آراء صادره همواره تأکید شده که لیسانس 178شرمن معتبر انگاشت.

اي از بازار را در اختیار داشته باشد، تا توان تأثیرگذاري بر رقابت را با حربه شرط  عمده
با وجود این، بر سر برآورد آن، وحدت نظري حاصل نشده  179معامله انحصاري داشته باشد.

، نقشی اساسی در سنجش مشروعیت توافق ایفا است؛ توجه به عوامل دیگر در این میان
دهنده در بازار از نظر دادگاه براي  درصدي لیسانس 38سهم  180کند. مثالً در رأیی می
مدت قرارداد کوتاه و همچنین توافق قابل فسخ  ،کرد؛ زیرا اعتباري شرط کفایت نمی بی

دهنده را  لیسانسدرصدي  20اي دیگر، سهم  بود. ولی کمیسیون فدرال تجارت در پرونده
عمده تلقی کرده و وجود شرط معامله انحصاري را مانع قابل توجهی براي سایر رقبا در 

دهنده از وضعیت انحصاري یا  به طریق اولی اگر لیسانس 181ورود به بازار قلمداد کرد.
مسلط در بازاري که تمرکز در آن در سطح باالیی قرار دارد، برخوردار باشد به نحوي که 

بالقوه ممانعت از رقابت را داشته باشد و از طریق توافق معامله انحصاري، به افزایش قدرت 
کنندگان را  هاي رقبا و قیمت محصوالت یا کاهش تولید دامن زده و حقوق مصرف هزینه

 182شود. تضییع نماید، شرط ضد رقابتی تلقی می
احتمال دارد شرط معامله انحصاري ممکن است متضمن پیامدهاي مطلوبی نیز باشد؛ 

دهنده در مقایسه  گیرنده اصوالً به دلیل کیفیت مناسب محصوالت و فناوري لیسانس لیسانس
                                                

178. Dratler, Jay, op.cit, p. 7-80. 

179. American Bar Association, Annual Review of Antitrust Law Developments 2008, 

p. 42. 

180. Omega Environmental v. Gilbarco Inc, 127 F.3d 1157 (9th Cir. 1997). 

181. Anderman, Steven, op.cit, pp. 209-10. 
182. Comanor,William S, Competition Policy in Europe and North America: Economic 

Issues and Institutions, p. 139. 
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ین شرط رضایت داده باشد و در این صورت جانب موازنه ه ابا موارد مشابه در بازار، خود ب
عالوه بر این، تعامالت دراز  183به سمت رقابتی بودن چنین توافقی سنگینی خواهد کرد.

تجاري، به ثبات وضعین طرفین در بازار کمک کرده و منافع مشروعی را نصیب مدت 
کند تا تمام سرمایه مالی و  گیرنده را تشویق می چنین تحدیدي لیسانس 184سازد. هریک می

سازي و ارتقاي  انسانی خود را معطوف فناوري موضوع قرارداد کرده و در جهت بهینه
کوشش نماید که مساعد به توسعه امتیازات تجاري سازي هرچه بیشتر آن  فناوري و تجاري

مضاف بر این، معامله انحصاري، تمهیدي مناسب براي حفظ اسرار  185طرفین خواهد بود.
آید. شایان ذکر است که اگر این شرط بخشی از تعهد  دهنده به شمار می تجاري لیسانس

فناوري باشد،  برداري از در بهره 186"بهترین تالش"کارگیري  گیرنده در به لیسانس
موفقیت  ،خصوص اگر لیسانس انحصاري باشد؛ زیرا گیرد؛ به مشروعیت آن قوت می

دهنده تأثیرگذار است.  گیرنده به طور مستقیم بر حق امتیاز دریافتی لیسانس تجاري لیسانس
کننده منافع  نجا مقبول است که به طرز معقولی تضمینه آالبته شرط بهترین تالش تا ب

 187ه باشد و هدف آن تحدید رقابت نباشد.دهند لیسانس
مقرره اروپا در خصوص این شرط ساکت است و بر این اساس اصوالً در صورت 

ها، مشروع تلقی کرد و آن را با فقدان مبنایی موجه، شرط را باید در محدوده معافیت

                                                
183. Dratler, Jay, op.cit, pp. 7-75, 7-76. 

184. Hope, Einar & Maeleng, Per, Competition and Trade Policies: Coherence or 

Conflict, p. 172. 

185. Byrne, Noel & McBratney, Amanda, op.cit, p. 423. 

186. Best efforts. 
کند تا  گیرنده تعهد می ست که لیسانسا تفاسیر مختلفی از مفهوم آن ارائه شده، آنمقصود از این شرط که 

 به نحو متعارفی از توان خود در بهترین وجه ممکن، در به کارگیري فناوري، استفاده نماید. 
187. UNIDO, op.cit, p. 163. 
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 گیرندگان در ارتباط با یک اي از لیسانس سنجید. اگر تعداد عمده 81)3ضوابط ماده (
فناوري، مأخوذ به این شرط شده باشند، ممکن است وضعیت رقابت در بازار مختل شود و 

اي به غلبه یک نوع فناوري و تثیبت  زمینه فعالیت براي سایر رقبا دشوار گردد. چنین رویه
کاهد که از منظر رقابتی امري  کند و از تنوع تکنولوژیک می جایگاه آن در بازار کمک می

شود. البته نباید از نظر دور داشت که حداقل مزیتی که بر چنین شرطی  مطلوب تلقی نمی
گیرنده در  گذاري لیسانس مترتب خواهد شد، اشاعه فناوري است. افزون بر این، سرمایه

مند  دهنده را نیز از نتایج ثمربخش آن بهره خصوص فناوري را تضمین نموده و لیسانس
 188سازد. می

هاي تجاري شکلی دیگر پیدا کرده و در قالب شرط عدم گاه پرهیز از انجام فعالیت
نماید. توافق عدم رقابت، پیمانی تبعی است که به موجب آن، شخصی تعهد  رقابت رخ می

نماید تا به منظور حفظ منافع مشروعی، براي مدت محدود و متعارف و در قلمرو  می
ه نحو مستقیم یا غیر جغرافیایی مشخصی که متناسب با حدود منافع متعهد له هستند، ب

اگرچه در  189هایی که متضمن رقابت با متعهد له باشد، بپرهیزد.مستقیم، از انجام فعالیت
اما  190اند تحلیل مقررات اتحادیه اروپا برخی مفهومی معادل معامله انحصاري از آن گرفته

 این دو توافق را باید از یکدیگر متمایز ساخت.
کوشد تا از مجراي این شرط،  دهنده می زدر قراردادهاي لیسانس نیز امتیا

اي را که به دانش فنی و اطالعات محرمانه راجع به تشکیالت تجاري وي  امتیازگیرنده
                                                

188. Johansson, Camilla, op.cit, pp.40-1. 

نقش قراردادهاي محدودکننده در حمایت از اسرار  ؛رهبريابراهیم، به: نگاه کنید . براي مطالعه بیشتر 189
، ص 88، زمستان 50تجاري مطالعه در حقوق آمریکا، انگلستان، فرانسه و ایران، مجله تحقیقات حقوقی، ش

 به بعد. 546
190. Dubois, Pierre-André, Technology Licensing and Competition Policy in Europe; 

p 1. 
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هایی که متضمن رقابت با خود باشد، واقف شده است،  پس از خاتمه قرارداد، از فعالیت
گیرنده به مخاطره  لیسانسهاي رقابتی ش در اثر فعالیتايباز دارد تا دانش فنی و ثبات تجار

تواند دست به اعمال  نیفتد. به استناد این توافق، امتیازگیرنده با خاتمه رابطه قراردادي، نمی
رود. این  برداري غیرمجاز از اسرار تجاري در آن می اي بزند که احتمال افشاء یا بهره رقابتی

در  191گیرد. زیابی قرار میشرط در نظام رقابتی آمریکا، به موجب قاعده معقولیت مورد ار
حقوق اتحادیه اروپا نیز از آنجا که در مقرره در خصوص وضعیت آن غفلت شده است، 

 192مشروعیت آن را تحلیل نمود. 81)3باید مطابق شرایط مقرر در ماده (
هاي وارده در توافق لحاظ شود تا در سنجش اعتبار آن، باید حدود محدودیت

ت از منافع مشروع نرود؛ حیطه زمانی و جغرافیایی باید تضییقات فراتر از مقصود حمای
محدود، مشخص و به قدر ضرورت عرفی باشد، به نحوي که متعهد به سبب پذیرش توافق 

هاي تجاري خود، به مشقت غیر متعارفی دچار نشود و از فضاي رقابتی به طور براي فعالیت
قطه آغازي براي ممانعت از در غیر این صورت، توافق عدم رقابت، ن 193کلی حذف نشود.

. براي تعیین آنکه محدودیت گردد دهنده در بازار تلقی می رقابت و انحصارگرایی لیسانس
دهنده آن، دادگاه باید به بررسی حقایق در  کننده رقابت است و یا ترویج توافق شده تخریب

اصل  تجارتی بپردازد که محدودیت در آن اعمال شده است و به مواردي چون جایگاه
محدودیت تجاري در موضوع، عنایت ویژه نماید و همچنین وضعیت رقابت قبل و بعد از 
محدودیت، ماهیت محدودیت و حدود تأثیرگذاري آن بر رقابت، هدف توافق و آنچه از 

                                                
191. Filipp, Mark R, Covenants not to Compete, p. 4-7. 

192. Modiano, Giovanna, Le Contrat de Licence de Brevet, Librairie Droz, Swiss, p. 

245. 

193. Lester, Gillian, Restrictive Covenants Employee Training and the Limits of 

Transaction- Cost Analysis, p. 53. 
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 194رود را نیز، در ارزیابی خود ملحوظ دارد. محدودیت توافق عدم رقابت انتظار می
، ایجاد محدودیت در نیز نویس انتقال فناوري پیشقسمت (ب) فصل چهارم  3بند 

آنکه منافع  هاي رقیب، بیقراردادهاي انتقال فناوري در معامله با دیگران یا تحصیل فناوري
مشروعی چنین تضییقی را موجه سازد، (براي مثال حفظ محرمانگی دانش فنی منتقله) از 

 داند.  هاي محدودکننده تجارت می رویه
اي بر رقابت  شرط معامله انحصاري در صورتی که اثر سوء عمده در مقررات هند

در چین نیز، شروط محدودکننده که  195گیرد. بگذارد، در تنافی با قواعد رقابتی قرار می
کند و یا تهیه آنها را از مجاري  خرید لوازم یا مواد اولیه یا لوازم یدکی از رقبا را محدود می

 196آید. لی الزامی نماید، ضد رقابتی به شمار مییا اشخاص دیگري به طرز غیر معقو
ملزم کردن طرف معامله به عقد قراردادبا اشخاص "ق.ا.س.ك.ا  44ماده  4بند 

وادار کردن "نیز  45بند (الف) ماده  2را ممنوع شمرده شده است و در قسمت » ثالث...
و در  "رقیباشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معامالت آنها با 

معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام "از بند (و) همان ماده  3قسمت 
اعتباري است. در حالی که حداقل در مواردي،  محکوم به بی "معامله با رقیب امتناع ورزد

 با توجه به کارایی تجاري چنین شروطی، صحت آنها را باید تأیید نمود.
 
 اتسایر تحدید .2. 8

گیرنده وقتی  دهنده به اعطاي شرایط بهتر به لیسانس در اتحادیه اروپا، تعهد لیسانس
الوداد)، از  گیرد (شرط کامله هاي متعاقب قرار می گیرنده چنین شرایطی در اختیار لیسانس

                                                
194.Kamerling, Alexandra & Osman, Christopher, op.cit, p. 135. 
195. Byrne, Noel & Mcbratney, Amanda, op.cit, p. 483.  

196. Williams,Mark, Competition Policy and Law in China, Hong Kong and Taiwan, p. 

389. 
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رسد این شرط به هرچند به نظر می 197شود. هاي ضد رقابتی قلمداد نمی مصادیق رویه
سازد.  ها کمک کرده و عمالً در مواردي رقابت را محدود می دهگیرن همسانی لیسانس

تر یا بهبود فناوري به سایر  دهنده را از اعطاي شرایط مطلوب عکس شرطی که لیسانس به
کند، ممکن است حسب اوضاع و احوال، از مصادیق شروط  ها منع می گیرنده لیسانس

در این صورت، ممکن است  ،یرا؛ زمعاهده رم قرار گیرد 81)1(نامشروع، مشمول ماده 
 198خود، دیگران و بازار رقابتی را از تحصیل ارزش واقعی فناوري محروم گرداند.

قسمت (ب) فصل چهارم، ملزم ساختن انتقال  5نویس انتقال فناوري وفق بند  در پیش
 سازد، از ترتیبات محدودکننده دهنده تعیین می گیرنده به استفاده از مستخدمینی که انتقال

شود، مگر آنکه چنین تضییقی براي تحقق هدفی مشروعی نظیر تضمین  محسوب می
کارایی انتقال فناوري یا تحقق مقاصد آموزشی ضروري باشد. بنابراین تأکید بر لزوم 

مند  مد بهرهآگیرنده از نیروي انسانی کار دهنده وقتی خود انتقال استخدام متخصصان انتقال
هاي تازه در عرصه تکنولوژیک را که در فرایند  تجربهاست، فرصت مواجهه مستقیم و 

تردید از منظر اهداف  کند و بی درك عمق فناوري اهمیت بسزایی دارد، از آنها سلب می
گیرنده به اعطاي مجوز  نیز، متعهد ساختن انتقال 8رقابتی نیز قابل تأیید نیست. در بند 

یا عرضه محصوالتی که با استفاده از  دهنده یا نماینده او براي فروش انحصاري به انتقال
هاي محدودکننده ذکر شده است، مگر آنکه قرارداد   اند، در عداد رویه فناوري تولید شده

انتقال فناوري بخشی از قراردادهاي فرعی در فرایند تولید باشد که در این صورت چنین 
 نماید.  شرطی موجه می

                                                
197. Gutterman,Alan S, Technology-driven Corporate Alliances: a Legal Guide for 

Executives, pp. 133-4. 

198. Byrne, Noel & McBratney, Amanda, op.cit, p. 249. 
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هاي بازاریابی، و محدودیت در  وهدر تایوان توافقات محدود کننده در خصوص شی
-استفاده آزادانه از فناوري پس از انقضاي اعتبار آن، محدودیت در زمینه استفاده از فناوري

دهنده یا   هاي رقیب پس از خاتمه مدت قرارداد، فروش محصوالت از طریق لیسانس
ماالً مانع یا اي هستند که احت کننده نمایندگان منصوب از جانب او، در جرگه شروط محدود

کاهنده رقابت منصفانه هستند و باید با لحاظ مقتضیات تجاري و رقابتی سرنوشت آنها را 
 199تعیین کرد.

در کره جنوبی نیز، صحت شرط ممنوعیت استفاده از اسرار تجاري یا اختراعات پس 
از انقضاي اعتبار، حسب اوضاع و احوال رقابتی خاص حاکم بر هر توافق و با لحاظ 

گیري  گیرد. در ژاپن اما سخت خصایص بازار و محتویات توافق، مورد داوري قرار می
برداري  گیرنده بر بهره بیشتري نسبت به این شرط شده است و اعمال محدودیت بر لیسانس

 200از فناوري پس از انقضاي اعتبار اختراع، در فهرست خاکستري تیره قرار دارد.
 

 201دیدات مشمول قواعد معافیتیتح.3
کوشش و  نمودهبینی منطقه معافیت را بررسی  نخست مبناي پیش قسمتدر این 

تعیین و سپس به عناصر و ملزومات  نشان دادهسبب تمسک به این تمهید کارا را خواهد شد 
 .خواهد شدقلمرو معافیت اشاره 

 
 مبناي موجهه ترسیم منطقه معافیت .3. 1

را ترسیم نموده است که از آن تحت قلمروي  4)3اصول راهنماي آمریکا در ماده (
در صورت عدم بروز اوضاع و احوال شود. مییاد  202"منطقه امن ضد انحصار"عنوان 

                                                
199. Ibid, p. 478. 
200. Ibid, pp. 506-7 and 495. 
201. Block exemption rules. 
202. Antitrust safety zone. 
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اي که در این قلمرو واقع  لعاده، قراردادهاي لیسانس حاوي شروط محدودکننده ا فوق
آنها  هاي قانونی در اعتبارشوند و آژانس اند، از لحاظ رقابتی با چالشی مواجه نمی شده

بینی این قلمرو، ایجاد اطمینان خاطر نسبت به مشروعیت  کنند. هدف از پیش تشکیک نمی
شروط رقابتی قرارداد براي فعالین تجاري و ارائه معیارهایی در خصوص قطعیت نسبی 

 203سرنوشت قراردادهاي لیسانس است.
در صورت تعریف شده است که  204"بندر یا جایگاه امنی"مقرره اروپا نیز  3در ماده 

جاي گرفتن قرارداد در محدوده آن، نیاز به فرایند پیچیده ارزیابی تفصیلی و برآورد آثار 
شود که توافق فاقد اثر ضد رقابتی قابل توجهی  رقابتی قرارداد، منتفی شده و چنین فرض می

ه تعبیر االجرا تلقی شده و ب بوده و پیامدهایی به سود رقابت دارد. به این ترتیب، قرارداد الزم
ها مادام که مقرره اروپا، این معافیت 2مطابق ماده  205گیرد. دیگر مشمول معافیت قرار می

هاي فکري است و به حیات فناوري موضوع قرارداد تحت حمایت مقررات مالکیت
شود. منطقه مزبور تنها ناظر به قراردادهاي لیسانس  دهد، اعمال می حقوقی خود ادامه می

از شمول آن خارج است؛  فناوريگاه است، بنابراین قراردادهاي ائتالف تولیدي میان دو بن
توان قواعد معافیتی را نسبت به چنین قراردادهایی نیز، تسري  هرچند گاه از طریق قیاس، می

قراردادهاي لیسانسی که نه به منظور انتقال فناوري، بلکه به هدف  ،به همین ترتیب 206داد.
شوند و قراردادهایی که  گیرنده، منعقد می سوي لیسانس تسهیل اعطاي لیسانس فرعی از

                                                
203. American Bar Association. Section of Antitrust Law, Telecom Antitrust 

Handbook, pp. 267-8.  

204. Safe harbor. For this purpose see also: Guidelines on Technology Transfer 

Agreements Paras 66 and seq. 

205. Rouja, Sandrine, Les Accords de Transfert de Technologie Confrontés à la 

Politique Communautaire de Concurrence, p 1. 

206. Johansson, Camilla, op.cit, p. 28. 
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هدف عمده آنها دستیابی به یک شیوه تجاري از طریق لیسانس عالمت تجاري است، 
ها خارج قراردادهاي تهیه تجهیزات و قراردادهاي فروش صرف، از شمول این معافیت

در تحقق آنها گذاري مشترکی که قراردادهاي لیسانس  قراردادهاي سرمایه 207هستند.
محوریت دارند نیز، خارج از قلمرو مذکور بوده و مقررات دیگري نسبت به آنها اعمال 

 208شود. می
شایان ذکر است که اگر قراردادي مشمول این مقرره باشد، مانع از آن نیست که 

ها را بنا به صالح در کشورهاي عضو، اجراي معافیتکمیسیون اروپایی یا مقامات ذي
 209قف سازند.مصالحی متو

 
 محدوده معافیت کننده.عوامل تعیین3. 2
 نوع محدودیت .3. 2. 1

ها شامل قراردادهاي حاوي شروطی که آشکارا ضد رقابتی در حقوق آمریکا، معافیت
چنین توافقی از لحاظ  210گردد. روع ذاتی هستند، نمیشهاي نامو در شمار محدودیت

مندي آن از شرایط مطلوب قانونی وجهی ندارد. بدیهی  رقابتی، وضعیتی معلوم دارد و بهره

                                                
207. Guidelines on Technology Transfer Agreements Paras. 38-64. 
208. See for this purpose: Commission Regulation (EC) No 2658/2000 of 29 

November 2000 on the Application of Article 81(3) of the Treaty to Categories of 

specialization Agreements, and, Commission Regulation (EC) No 2659/2000 of 29 

November 2000 on the Application of Article 81(3) of the Treaty to Categories of 

Research and Development Agreements. 
209. Article 7(1) of the Commission Regulation (EC) No 772/2004, Johansson, 

Camilla, op.cit, p. 27. 

210. Broder, Douglas F & Walker, Julian Maitland, op.cit, p. 133. 
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خودي  بهزیرا،هاي ذاتی قرارداد لیسانس نیز از این قلمرو خارج هستند؛ است که محدودیت
که  ات مظنونیتحدیدها نیستند. بنابراین خود معتبر بوده و نیازمند مساعدت معافیت

وضعیت رقابتی آنها ابتدائاً روشن نیست و سنجش آثار و لحاظ اوضاع و احوال، 
ست، ایفاکننده نقش اصلی در منطقه امن هستند و ا کننده اعتبار یا عدم مشروعیت آنها تعیین

در صورت حصول سایر شرایط، چنین تحدیداتی بدون برآورد تفصیلی، به مقبولیت قانونی 
 211ره اتحادیه اروپا نیز، وضعیت مشابهی حاکم است.یابند. در مقر دست می

 
 نوع بازار . 3. 2. 2

هاي منطقه معافیت حائز اهمیت است، یکی دیگر از عواملی که در تعیین چهارچوب
شود.  نوع بازاري است که قرارداد لیسانس به آن مرتبط و در بستر آن منعقد و اجرا می

قراردادهاي لیسانس را به سه دسته محصوالت، اصول راهنماي آمریکا، بازارهاي بستر 
اي و  در بازار محصوالت، کاالها و خدمات واسطه 212کند. ها، تقسیم میفناوري و نوآوري

اند. بازار فناوري شامل فناوري موضوع  هاي فکري، قرار گرفتهنهایی دربردارنده مالکیت
هاي تحقیق و مرتبط با فعالیتشود و بازار نوآوري  هاي مشابه آن میقرارداد و فناوري

-ست. شرط اجراي معافیتا سازي و توسعه آنها هاي موجود، بهینهتوسعه در عرصه فناوري
ست که در بازار فناوري، حداقل چهار فناوري مستقل جایگزین و بدل از فناوري ا ها این

بازار  شوند، وجود داشته باشد و در موضوع قرارداد لیسانس که توسط دیگران کنترل می
هاي تحقیقات و توسعه را نوآوري نیز، وجود حداقل چهار بنگاه که توانایی انجام فعالیت

                                                
211. Ritter, Lennart W & Braun, David, European Competition Law: A Practitioner's 

Guide, p. 280. 

212. Sec 3.2. 
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 213هاي جایگزین دارند، ضروري است.براي نیل به فناوري
شوند: بازار محصوالت  از نظرگاه اصول راهنماي اروپا، بازارها به دو دسته تقسیم می

هاي موضوع لیسانس و فناوري شامل فناوريمقرره، بازار  3در ماده  214و بازار فناوري.
شود. البته وصف بدلیت فناوري از  هاي جایگزین که کارکرد مشابه دارند، میفناوري
 215شود. کنندگان، تعیین می نظر مصرف نقطه

 
 در روابط رقبا و غیر رقبا 216سهم بازار .3. 2. 3

ار مربوطه دارند، از سهمی که طرفین قرارداد مجموعاً یا هریک به نحو مستقل، در باز
تجاوز سهم بازار از میزانی  زیرا،ست. ا هاهاي اساسی در برآورد امکان اجراي معافیت مؤلفه

سازد و به این  معین، زمینه انحصارگرایی یا سوءاستفاده از قدرت در بازار را مساعد می
 افزاید. ترتیب بر مظنونیت قرارداد می

درصد  20سهم طرفین در بازار مربوط نباید از در منطقه امن حقوق آمریکا، مجموع 
تري صورت گرفته و ضوابط  در مقرره اروپا، تفکیک دقیق217کل بازار تجاوز نماید.

، سهم 3تري در تبیین موضوع، ارائه شده است. به موجب بندهاي نخست و دوم ماده روشن
ار مربوطه فراتر رود و درصد کل سهم باز 20بازار در قرارداد میان رقبا، نباید در مجموع از 

درصد مجموع  30اگر لیسانس میان غیر رقبا باشد، سهم بازار هیچ کدام از طرفین، نباید از 
کنند، تجاوز نماید. اگر سهم بازار از حدود مقرر فراتر  بازار مربوطی که در آن فعالیت می

                                                
213. Sec 4.3. 
214. Guidelines on Technology Transfer Agreements Paras. 70-71. 

215. Johansson, Camilla, op.cit, pp .28-9. 

216. Market share. 
217. Dratler, Jay, op.cit, p. 7-12.15. 
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فاقد پیامدهاي ضد قرار نگرفته و  81) 1نرود به احتمال فراوانی، قرارداد در قلمرو ماده (
اي از  رقابتی چشمگیري است و عموماً به بهبود تولید یا توزیع منجر شده و سهم عادالنه

 سازد. کنندگان می مزایاي مذکور را نیز نصیب مصرف
به طور کلی جایگاه امن کمتر به روي قراردادهاي منعقده میان رقبا گشوده است و 

ا، در حد نازلی است. رقبا ممکن است در به همین سبب سقف سهم بازار در میان رقب
وضعیت بالفعل یا بالقوه نسبت به یکدیگر باشند. در بازار فناوري، طرفین وقتی رقیب 

کنند و  هاي رقیب را به دیگران اعطا میبرداري از فناوري شوند که مجوز بهره محسوب می
آنکه حقوق  یکنند، ب در یک عرصه تکنولوژیک و یک محدوده جغرافیایی فعالیت می

مالکیت فکري یکدیگر را نقض کنند. در بازار فناوري، رقابت بالقوه در ارزیابی آستانه 
ها، از عواملی باشد، هرچند خارج از قلمرو معافیت ربط نمیها، ذيسهم و اعمال معافیت

است که در ارزیابی اعتبار قرارداد باید ملحوظ داشته شود. در بازار محصوالت و خدمات، 
شوند که در تولید و عرضه محصوالت حاوي  گامی طرفین رقیب بالفعل قلمداد میهن

فناوري موضوع لیسانس و در قلمرو جغرافیایی مشابهی، فعالیت داشته باشند و هنگامی 
رغم فعالیت تجاري نامشهود،  آیند که یکی از طرفین قرارداد علی رقیب بالقوه به شمار می
هاي الزم براي ورود به بازار محصول در  و صرف هزینه گذاري قصد واقعی براي سرمایه

همان قلمرو را در مدت زمانی معقول، (براي مثال یک تا دو سال آینده) دارد و پیوستن وي 
ست که در ا آید آن مقرره اروپا بر می 3)3الوقوع باشد.آنچه از ماده ( به خیل رقبا قریب

گیرندگانش که  وش وي و همه لیسانسدهنده بر مبناي فر بازار فناوري، سهم لیسانس
شود و در تخمین سهم بازار، فروش  فروشند، محاسبه می محصوالت حاوي فناوري را می

گیرنده رقیب و میزان فروش محصوالتی که وي  محصوالت حاوي فناوري از سوي لیسانس
 218با فناوري خود تولید نموده نیز، باید در تعیین سهم محاسبه شود.

                                                
218. Guidelines on Technology Transfer Agreements Paras. 66- 70. 
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گیرنده بر مبناي فروش محصوالت حاوي فناوري  الت، سهم لیسانسدر بازار محصو
گیرنده در بازار محصول  موضوع قرارداد و محصوالت رقیب یعنی مجموع فروش لیسانس

گیرنده نیز در باراز مذکور تولیدکننده است، ارزیابی  مذکور وقتی که خود لیسانس
بازار باید لحاظ شود؛ ولی شود. مقدار فروش وي از محصوالت مذکور نیز در سهم  می

شود.سهم بازار،  گیرندگان، در این ارزیابی دخالت داده نمی میزان فروش سایر لیسانس
است و هنگامی که اطالعات مزبور در  219"میزان فروش"مبتنی بر اطالعات دقیق فروش و 

د حجم و تعدا"دسترس نباشد، تخمین، بر اساس سایر اطالعات قابل اتکاي بازار از جمله 
 221گیرد. صورت می 220"شده محصوالت فروخته

در حقوق آمریکا مبناي زمانی ارزیابی وضعیت رقابتی طرفین، هنگام انعقاد قرارداد 
کنندگان یا وضعیت تجاري  است، ولی ممکن است متعاقباً به واسطه تغییر در ذائقه مصرف

طقه امن خارج شوند. طرفین یا ساختار بازار، سهم آنها دچار نوسان شده به نحوي که از من
در نظر کمیسیون اروپایی  222بنابراین ارزیابی مداوم میزان بهره آنها در بازار، ضرورت دارد.

نیز، اگر در حین اجراي قرارداد سهم قرارداد از سقف مقرر تجاوز کند، طرفین دیگر 
 223مند گردند. ها بهرهتوانند از مزایاي معافیت نمی

ي بیرون از قلمرو منطقه امن تعریف یا فرض نشده در حقوق آمریکا هیچ منطقه خطر
شوند، بلکه  است و تحدیدات خارج از شمول آن، لزوماً مشروع یا نامشروع قلمداد نمی

طور که گذشت نهادهاي اداري و قضایی با اعمال قاعده معقولیت، مشروعیت آن را همان

                                                
219. Sale s value. 
220. Sale s volume. 
221. Guidelines on Technology Transfer Agreements Paras. 71-2. 
222. Dratler, Jay, op.cit, p. 7-12.17. 

223. Anderman, Steven, op.cit, p. 190. 
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 225در این خصوص دارد. اصول راهنماي اروپا نیز، دیدگاه مشابهی 224نمایند. ارزیابی می
متأسفانه ق.ا.س.ك.ا اساساً به چنین راهکاري که توابع مطلوب شایانی در پی دارد، 

هاي ضد رقابتی را بی هیچ رهنمودي به  توجه نکرده است و صرفاً وظیفه شناسایی رویه
 226شوراي رقابت واگذار نموده است.

                                                
224. Sec 4.3. 

225. Guidelines on Technology Transfer Agreements Para. 37. 

 .ق.ا.س.ك.ا 62ماده  1و بند  58ماده  1. بند 226
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 گیري نتیجه
تحدیداتی است که حساسیت حقوق رقابت را طور معمول حاوي قرارداد لیسانس، به

انگیزد و این نظام همواره کوشیده است تا ساحت فضاي تجاري را از پیامدهاي  برمی
هاي قرارداد ناگوار آن مصون دارد. بدیهی است حقوق رقابت در مواجهه با محدودیت

ظام رقابتی شود. ن لیسانس برخوردي همسان ندارد و حسب آثار، میان آنها تمایز قائل می
بیند و  تحدیدات ذاتی قراردادهاي لیسانس را همسو با هنجارها و در تفاهم کامل با خود می

ها همواره آبستن پیامدهاي پذیرد. در نقطه مقابل، برخی از محدودیت مشروعیت آنها را می
ناگواري براي رقابت بوده و آشوبنده محیط تجاري هستند. قاعده بطالن ذاتی یا محض در 

داري از فضاي رقابتی، برخوردي قاطع با چنین تضییقاتی دارد و در صدد محو  اسپ
 کند.  توافقاتی از این نوع تردید نمی

اي دوگانه دارند و دشواري نیز  از تحدیدات مزبور که بگذریم غالب تضییقات چهره
وشن ست که این مهم، به مساعدت ضوابطی جامع و را در تمیز رخسار واقعی و نهفته آنها

شود. این روند  اند، میسر می که تحت لواي قاعده معقولیت یا قواعد شبیه به آن گرد آمده
خصوص با توجه به فضاي تجاري و تکنولوژیک ایران که در  ارزیابی پیچیده و جامع که به

حال رشد و البته فاقد ثبات الزم است، امري حساس و نیازمند بصیرت حقوقی و اقتصادي 
هدف محدودیت، هاي متعددي نظیر  مؤلفه شد. در چهارچوب این قاعده،با اي می ویژه

هاي بازار، سهم طرفین در موضع رقابتی طرفین توافق نسبت به یکدیگر، نوع و ویژگی
ویژه نقش تحدیدات در توسعه نوآوري و  برد و به بازار، شخصی که از تضییقات سود می

سازد که آیا  عوامل مذکور آشکار می اشاعه فناوري باید ملحوظ داشته شود. کاوش در
توافق به طرز غیر معقولی آالینده عرصه رقابت است و یا آنکه در مقایسه با آثار 

تري براي محیط  کند، متضمن برآمدهاي مطلوب ناخوشایندي که نصیب فضاي رقابت می
ر کند.به طو تجاري و تکنولوژیک است که در این صورت، جامه فاخر مشروعیت، دربر می

کلی در قراردادهاي لیسانس متقابل و توافقات میان رقبا، بیم بروز آثار ضد رقابتی و 
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تر و اتخاذ  چنین توافقاتی، مستلزم تحلیل عمیق ،تر است و از این رو گسست بازار جدي
 تر هستند. موضعی سخت
نظر از اینکه ق.ا.س.ك.ا اساساً به تفکیک تحدیدات از یکدیگر عنایتی   صرف

و ضوابطی براي شناخت حدود و ثغور مشروعیت تحدیدات به دست نداده است، نداشته 
هاي شخصی و فاقد مبنا الذکر، ارزیابی شوراي رقابت متأثر از دیدگاه بدون معیارهاي فوق

ها مساعدتی تنها به حل دشواري شده و آشفتگی در تصمیمات نمودار خواهد شد که نه
 افزاید. می کند، بلکه بر معضالت موجود نیز نمی

اي از تحدیدات غالباً آثار ضد رقابتی دارند، حقوق رقابت با برخی  طور که دستههمان
از این تضییقات به سبب اینکه همواره فاقد تبعات منفی قابل اعتنایی هستند و یا وزانت 

 ،نگرد و از این رو می زآمی شان است، به طریقی مسالمترقابتی آنها مسلط بر آثار نامطلوب
شود، هر  اي که از آن تحت عنوان محدوده معافیت یاد می با ارائه معیارها و ترسیم منطقه

اي را که منطبق با این استانداردها دریابد، از فرایند کنکاش رقابتی  توافق محدودکننده
پذیري  بینی کند. این طریق سودمند واجد مزیت کارایی، سرعت، قطعیت و پیش معاف می

ي است اما ق.ا.س.ك.ا متأسفانه به آن نیز، نظر نداشته است. به نظر براي فعالین تجار
چندان منسجم و  رسد در مقایسه با حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا با توجه به حیطه نه می

مند تجاري و رقابتی در ایران، مقررات آتی نباید محدوده منطقه معافیت را به نحو  قاعده
 فراخی، تعریف نمایند.

ق.ا.س.ك.ا به مباحث خاص قراردادهاي مالکیت فکري، اساساً توجهی متأسفانه 
نداشته و به بیان احکام کلی در این خصوص، بسنده کرده است که به این ترتیب، گاه 

گردد، با  انطباق چنین سازوکارهایی با مسائل خاصی که قرارداد لیسانس مطرح می
ن، سند مزبور، دچار نگرشی نظر از ای  شود. صرف هاي عمیقی، مواجه مینارسایی
دارد:  قانون که اشعار می 45انگار و حصري در برابر تحدیدات است؛ لحن ماده  مطلق
به نحوي است که گویی  "شود، ممنوع است  به اخالل در رقابت می عمال ذیل که منجرا"
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را نامشروع  هاي مقرر در این ماده، ضرورتاً تراز رقابتی را تنزل داده و مطلقاً باید آنها رویه
تلقی نمود؛ در حالی که تأمل در برخی از این تحدیدات بر مبناي الگویی شبیه آنچه قاعده 

اي از آنها در شرایط  کند، ضرورتی انکارناپذیر است و پذیرش اعتبار پاره معقولیت ارائه می
که قانون  45و  44عالوه، مواد  تر است. به خاص، به مصالح رقابتی و تکنولوژیک، نزدیک

اند،  هاي غیر منصفانه هستند، اگرچه غالب اعمال را پوشش داده ناظر به تحدیدات و رویه
اند و  طور که در این پژوهش اشاره شد، از برخی از تحدیدات، غفلت کردهاما همان

 سازد. دیدگاه حصرانگارانه آنها، مواجهه اصولی با تضییقات مزبور را دشوار می
برد، فقدان یک سیاست  که ق.ا.س.ك.ا از آن رنج می ضعف عمده و بنیادین دیگري

شروط بندي  هاي تحدیدکننده است. اساساً این سند به دسته مد در برابر رویهآروشن و کار
اي نشان نداده و ضمانت اجراهاي همسانی را  مند ساختن آنها عالقه و ضابطه تحدید کننده

مد و خالف آاین برخالف نقش ناکار کند. با وجود نسبت به همه انواع تضییفات اعمال می
در قلمرو تحدیدات نامشروع که بر بطالن  51اصول ضمانت اجراهاي موجود در ماده 

فوري برخی توافقات ناظر به این دست تضییقات تأکید نکرده و بر اختیار بالوجه شوراي 
نوع رقابت در مواجهه با تحدیدات نامشروع نظر دارد، در چهارچوب تحدیدات مظنون، ت

گذارد که حسب  ضمانت اجراها به نحو بالقوه ابزار منعطفی در اختیار شوراي رقابت می
ترین آنها را انتخاب و به اجرا  تواند مناسب شرایط و مفاد قرارداد، این نهاد قانونی می

بگذارد. اما در عمل به سبب فقدانضوابط روشن و جامع قانونی در خصوص نحوه عملکرد 
کارگیري ابزارهاي کنترلی رقابت از سوي این نهاد در بستري مبهم،  شوراي رقابت، به

-اي ایجاد خواهد کرد. شایسته است که با تسریع در تصویب دستورالعمل هاي عمدهنگرانی
 هاي الزم، براي رفع این دغدغه اساسی، تدبیري اندیشیده شود.

ترین گام مهمهاي کالن موجود، طور کلی در این عرصه پس از اصالح سیاستبه
شتاب گرفتن روند تصویب مقررات رقابتی خاص قراردادهاي لیسانس و انتقال فناوري و 

رسد شوراي رقابت در بلندمدت  تدوین اصولی هماهنگ در این زمینه است که به نظر می
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گریزي از آن نداشته باشد و بهتر است با تسریع در این امر، بسترهاي ابتدایی را مهیا نماید تا 
هاي نوین و توسعه تکنولوژیک تدریج با کسب تجربه در این زمینه دستیابی به فناوري به

هاي رقابتی مشروع و شرایط  ست با شرایطی منطبق بر انگارها که غایتی اساسی فراروي ما
 تجاري منصفانه، میسر گردد.
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