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  چکيده 
استاندارد در زندگي امروزي، نقش و جايگاهي غيرقابل انكـار دارد و اهميـت و دخالـت    

 فرآيندكردن  با اين حال، اجرايي. شود مي پيش از روز بيش به ما روز آن در ابعاد مختلف زندگي
كـري  استانداردسازي و استفاده از منافع عمومي آن گاه با منافع خصوصي دارنـدگان امـوال ف  

سـازد كـه ايـن     كند و اين پرسش را مطـرح مـي   مي بويژه دارندگان ورقه اختراع، تعارض پيدا
تعارض كجا شكل گرفته و راه حل برون رفت از آن چيست؟ از آنجا كـه مطالعـات صـورت    
گرفته پيرامون استانداردسازي محصوالت، عمدتاً اقتصادي بوده اسـت، طبيعتـاً رابطـه حقـوق     

از اين رو، در اين مقاله درصدد آن  ،اندارد چندان مورد توجه نبوده استمالكيت فكري و است
هستيم تا نقش و جايگاه حقوق مالكيت فكري در استانداردسازي محصـوالت، راه حـل رفـع    

  .تعارض ميان اين دو و جايگاه موضوع را در حقوق ايران نقد و بررسي كنيم

.JEL: J80, J15بندي  طبقه
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2. Intellectual Property Rights (IPRs) 
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  مقدمه

 راحتـي ه روزه بيشتر از گذشته در زندگي ما نفوذ پيدا كرده و آثـار آن را بـ  استاندارد، ام
خـوريم، وسـايل ارتبـاطي كـه مـورد       در غـذايي كـه مـي    يحتـ  يتوان در همه ابعاد زندگ مي

  . دهيم، در حين كار و مسافرت و ساير فعاليتهاي روزمره ديد مي استفاده قرار
قابـل   يو اجتماع يمحصوالت، منافع فرد يبه استانداردساز يل اقبال عمومياز دال يکي

دکننـده  يبـه تول  يند عالوه بر سودرسـان ين فرايد چرا که ايآ مي است که از آن به بار يتوجه
د و يـ فوا يز دارايـ جامعـه ن کننـدگان   عموم مصرف يا فروشنده محصول، برايکننده  عيو توز

د آثـار و  يـ دوجانبه، ضـرورتاً با  ن منافعيدن به اينحال، در رسيبا ا. رقابل انکار استيت غياهم
بـا   ين نهادها که ارتباط تنگاتنگياز ا يکي. ز درنظر گرفتيرا ن يحقوق ير نهادهاياحکام سا

ار کم مورد توجه حقوقدانان قـرار گرفتـه   يمقوله استاندارد داشته و رابطه آن با استاندارد، بس
، ممکـن  يداردسـاز گمـان در مراحـل مختلـف استان    يبـ . است يت فکرياست، حقوق مالک

ک يـ بـه عنـوان    يا اساساً خود استانداردسازيمطرح شود  يت فکرياست مسائل حقوق مالک
ت يـ ت در قالـب حقـوق مالک  يـ ق مشـمول حما ياز مصـاد  يکيد، به عنوان يع و جديند بديفرا

اسـتاندارد، بـا    يا اجتمـاع يـ  ي، گاه استفاده از آثـار و منـافع فـرد   يوانگه. مطرح شود يفکر
رابطـه   يبررسـ . کند مي دايتعارض پ يت فکريم و مقررات حاکم بر حقوق مالکاحکا يبرخ

برون رفـت از   ين دو و راهکارهايان ايم يح تعارضات احتمالين حقوق با استاندارد و تشريا
 د،يـ ن مقاله است و بواسطه طرح مسـائل و موضـوعات بکـر و جد   ين تعارضات، موضوع ايا

گردد كـه   مي ع جذابيتهاي علمي مقاله بدين موضوع بازدر واق. د باشديتواند جذاب و مف مي
ــوال فكــري     ــافع خصوصــي صــاحبان ام ــت از من ــر حماي ــت فكــري ب ــوق مالكي حــوزه (حق

و بـاالخص  كننـدگان   تاكيد دارد ولي مقوله اسـتاندارد بـا منـافع عمـومي توليـد     ) ١خصوصي
و عمـومي،   كند و چون مـرز ميـان حـوزه     مي ارتباط پيدا) ٢حوزه عمومي(كنندگان  مصرف

مرزي ناپيدا، مبهم و لغزان است، از اين رو تعيين مرز ميان اين دو از مباحث مشكل، چـالش  
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1. Private Domain. 

2. Public Domain. 



...مبحثي از مباحث حقوق اقتصادي 

گـردد كـه سـازمان     مـي  گردد و چالش در اين زمنيه زماني بيشتر مي برانگيز و مفيد محسوب
استانداردسـازي كــه خـود متــولي وضـع، انتشــار و اجـراي اســتاندارد اسـت، گــاه در برخــي      

عاي مالكيت فكري داشته و در بطن استاندارد، همزمان هم منافع خصوصي و هـم  ها اد حوزه
گردد؛ امري كه تـاكنون در ادبيـات حقـوقي مـا مـورد توجـه        مي منافع عمومي جامعه مطرح

  . نبوده و شايد اين نخستين گام، بتواند اندكي از اين خال تحقيقاتي بكاهد
در گفتـار نخسـت، بـه مفهـوم     : هيم دادمطالب مقالـه حاضـر را در سـه گفتـار ارائـه خـوا      

پــردازيم؛ در گفتــار دوم، مراحــل مختلــف استانداردســازي      مــي اســتاندارد و فوايــد آن 
محصوالت و تعارضات و چالشهاي احتمالي هر مرحله بـا قواعـد و اصـول حقـوق مالكيـت      

نقـد   نماييم و باالخره در گفتار سوم، جايگاه موضوع را در حقوق ايران مي فكري را بررسي
  .كنيم مي و راهكارهاي حقوقي مقتضي را پيشنهاد

  مفهوم استاندارد و فوايد آن .۱

استاندارد در لغت به معناي نمونه، مقياس، معيار تشخيص و هر چيزي است كه به عنـوان  
معناي اصطالحي اسـتاندارد، از معنـاي لغـوي     .١شود مي مقياس و مبنايي براي مقايسه پذيرفته

ست زيرا استاندارد عبارت است از يك سلسله ضوابط و معيارهاي علمـي و  آن دور نيفتاده ا
فني كه براي قانونمندسازي كاالها و خدمات مختلف و تشخيص انطباق كاالهـا و خـدمات   

نيـز   ٢ي اسـتاندارد المللـ  بين سازمان. شوند مي توليد شده با اصول و ضوابط مقرر وضع شده و
استاندارد عبارت است از معياري كه با اجماع هيـات   :دارد مي در تعريف اين اصطالح مقرر

فعاليتهـا و نتـايج   هـاي   شود و موارد استعمال عادي و مكرر و ويژگي مي صالحيتدار تصويب
بر اسـاس  . ٣دارد مي آنها را براي رسيدن به يك نظم بهينه در يك زمينه يا پديده خاص مقرر

ي است كـه از لحـاظ شـكل، جـنس،     محصول استاندارد محصول: توان گفت مي اين تعاريف
نوع، اندازه، اجزاي تشكيل دهنده، دوام، ايمني، كيفيت، بسته بندي، آثار محصـول بـر روي   
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. ١محيط زيست و مانند آن، داراي حداقلي از ضوابط و معيارهـاي علمـي و فنـي مقـرر باشـد     
ي صــالح، معيارهــايي بــرا ذي استانداردســازي محصــوالت نيــز بــدين معناســت كــه ســازمان

تشخيص انطباق كاال و خدمات با اصول و ضوابط تعيين شـده وضـع نمـوده، آنهـا را منتشـر      
  .٢و نيز انطباق محصوالت را با اين معيارها احراز نمايد كند

بعد از آشنايي با مفهوم استاندارد، الزم است تا فوايد و اهميـت آن را مـورد اشـاره قـرار     
ي فوايـد فـردي و هـم منـافع اجتمـاعي اسـت و       بطور كلي، استانداردسـازي، هـم دارا  . دهيم

قابليت اعتماد، كـاربرد و كـارايي محصـوالت را افـزايش داده، تجـارت را تسـهيل نمـوده و        
استاندارد كردن محصوالت، به داليل زير هم براي . سازد مي زندگي را ساده تر و مطمئن تر

ــع   ــندگان و توزيـ ــراي فروشـ ــم بـ ــدگان، هـ ــدگان  توليدكننـ ــم كننـ ــول و هـ ــراي  محصـ بـ
  :كنندگان، مفيد و در عين حال مهم است مصرف

استانداردســازي، بــراي توليدكننــده از ايــن حيــث اهميــت دارد كــه او را بــه ارتقــاي  ‐۱
ســازد زيــرا وقتــي هيــات  مــي كيفيــت محصــول و ســطح فنــاوري در جريــان توليــد ترغيــب

كنـد،   مـي  ارنـد ممنـوع  تـر از اسـتاندارد د   صالحيتدار، توليد برخي كاالها را كه كيفيتي پايين
توليدكننده براي ادامه فعاليـت و حيـات اقتصـادي خـود و جلـب مشـتري بيشـتر، نـاگزير بـه          
رعايت استانداردها در فرايند توليد محصـول اسـت و بـراي توليـد مجبـور اسـت از فنـاوري        

براي مثال، وقتي بر اساس تحقيقات صـورت گرفتـه، مشـخص شـد كـه      . باالتري بهره بگيرد
الي سرب موجود در بنزين براي انسانها بويژه كودكان، مضر است و اسـتانداردهايي  ميزان با

تـر و   براي توليد بنزين مشخص شـد، توليدكننـدگان نـاگزير شـدند تـا از تجهيـزات پيشـرفته       
  .براي توليد بنزين با سرب كمتر استفاده كنندتري  مطلوبهاي  شيوه

، آن اسـت كـه از اتـالف منـابع توليـد      دکننـدگان يتول يفايده ديگر استانداردسـازي بـرا  
كند زيرا توليدكنندگان مكلفند از منـابع موجـود    مي جويي كمك جلوگيري شده و به صرفه
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استانداردسازي محصول در معناي اخص كلمه به معناي وضع اسـتاندارد بـراي احـراز انطبـاق محصـوالت بـا اصـول         .٢

هر سه مرحله وضع استاندارد، انتشار اسناد راجـع بـه   ‐كه در مقاله مورد نظر ماست‐مقرر است اما در معناي اعم كلمه
  .شود مي ن و اجراي استاندارد را شاملآ
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  .اي استفاده كنند كه به توليد محصوالت استاندارد و باكيفيت منتهي شود بگونه
 فوايد فوق، غالباً مربوط به سـطح داخلـي اسـت امـا استانداردسـازي محصـوالت، بـراي       

. كنـد  مي ي نيز مفيد بوده و به توسعه تجارت خارجي كمكالملل بين توليدكنندگان در سطح
توضيح اينكه در صورت فقدان ضوابط واحد در خصوص يـك محصـول، رعايـت دو نـوع     

يكي استاندارد كشور صادركننده و ديگري : شود مي استاندارد در تجارت خارجي ضروري
تي استانداردهاي مشترك و واحد، در كشورهاي مختلـف  استاندارد كشور واردكننده اما وق

توليد و صدور كاال كاهش يافته، بازاريابي تسهيل شده و محصـوالت  هاي  رواج دارد، هزينه
اسـتاندارد كـردن محصـوالت و    . گيـرد  مـي  قـرار كننده  در اختيار مصرفتري  با قيمت پايين

دهـد   مـي  ان را نيز به توليدكنندگاني، اين امكالملل بين اعمال ضوابط واحد در سطوح ملي و
را در سطح كشور يا جهـان بـا يكـديگر مقايسـه     كنندگان  تا محصوالت ارائه شده به مصرف

ي المللـ  بين كرده و عالوه بر ارتقاي كيفيت محصوالت، با سرعت بيشتري به انجام بازرگاني
ايـزو  هاي  نامه گواهي ،استاندارد يالملل پيرو همين فايده است كه سازمان بين. مبادرت ورزند

را در نظر گرفته اسـت تـا شـركتهاي توليـدي كشـورهاي مختلـف جهـت حضـور در بـازار          
  .١جهاني، درصدد انطباق محصوالت خود با ضوابط ايزو باشند

آن كننـدگان   اما فايده مهم استانداردسـازي محصـوالت بـراي فروشـندگان و توزيـع      ‐۲
فني و معيارهاي يكسان براي همه شـركتها  هاي  ياست كه استاندارد، از طريق تعيين خط مش

دهـد و بـدين وسـيله، امكـان      مـي  در يك زمينه فني خاص، هزينه معامالت جانبي را كاهش
كننـدگان   بـه عـالوه، توزيـع   . گـردد  مـي  ميسـر كنندگان  افزايش انعقاد معامالت را با مصرف

تر فناوريهاي جديد توليدشـده   تتوانند با استفاده از استاندارد، زمينه را براي پذيرش راح مي
و جلـب مشـتري بيشـتر    كننـدگان   چون فناوري مخـابراتي و الكترونيكـي، از سـوي مصـرف    

  .٢فراهم سازند
اين است كـه  كنندگان  فايده ديگر استانداردسازي محصوالت براي فروشندگان و توزيع

توضـيح اينكـه   . تـر خواهـد بـود    حمل و نقل و انبارداري محصوالت براي اين دو قشر، ساده
ناگزيرند قبل از فروش محصوالت، آنها را به محل فـروش يـا   كنندگان  فروشندگان و توزيع
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گمـان حمـل    بي. حمل كرده و در انبارهاي مناسب انبار نمايند) مانند تجارتخانه خود(توزيع 
و نقل و انبارداري محصوالتي كه از استاندارد برخوردار بوده و در نتيجـه از شـكل، كيفيـت    

ــته ــره  و بس ــب، به ــدي مناس ــد بن ــي من ــت  م ــند، راح ــندگان و    باش ــود و فروش ــد خ ــر خواه ت
كمتر با زيانهاي ناشي از سقوط كاالها، ضـربه ديـدن محصـول و فسـاد آنهـا      كنندگان  توزيع
  . ١شوند مي روبرو
محصول نيز داراي اهميت غيرقابل انكـار اسـت چـرا    كنندگان  استاندارد براي مصرف‐۳

نكه توليد محصوالت بر اسـاس ضـوابط فنـي و اسـتاندارد، بـه پيشـگيري از       كه فايده ديگر اي
ايجاد محصوالت معيوب و جلوگيري از بروز حوادث منتهـي بـه خسـارات جـاني و مـالي و      

خـود نيـز   هاي  با خريد كاالي استاندارد در هزينهكننده  شود؛ به عالوه مصرف مي بدني منجر
دسازي محصـوالت هزينـه بـر بـوده و هزينـه آن از      كند زيرا هرچند استاندار مي جويي صرفه

كننده، كاالي استانداردشـده را   شود و مصرف مي سوي توليدكننده بر روي محصول كشيده
كنـد امـا طبيعتـاً دوام و ايمنـي كاالهـاي       مـي  تـر از كـاالي اسـتاندارد نشـده خريـداري      گران

اي بابـت تعميـرات مكـرر     ينـه هزكننده  استانداردشده از استاندارد نشده بيشتر بوده و مصرف
  . ٢شود نمي كاال و يا جايگزين كردن آن با محصول ديگر متحمل

فوايد فوق باعث شده است تا در اكثريت قريب بـه اتفـاق كشـورها، مراجـع ملـي بـراي       
و هر چند جز در موارد خاص ماننـد اسـتانداردهاي بهداشـتي و ايمنـي      ٣استاندارد تعيين شود

، وضع استاندارد، اختياري و تحت هدايت بازار است، بـا ايـن حـال،    عمومي، در ساير موارد
فنـاوري اطالعـات و   هـاي   در فضاي رقابتي امروز، اكثـر توليدكننـدگان خصوصـاً در حـوزه    

هـم وجـود نـدارد، بـراي      ٤كنند حتي در مـواردي كـه اسـتاندارد رسـمي     مي مخابرات، سعي
بـراي   ٥يررسـم يا غيـ داردهاي عملـي  بازاريابي و جلب مشتري بيشـتر، از يـك سلسـله اسـتان    
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گاهي هم چند شركت مسـتقل، بـا يكـديگر كنسرسـيومي را     . محصوالت خود استفاده كنند
تشـكيل داده و اسـتانداردهاي فنـي را در يـك زمينـه خـاص وضـع و در آن صـنعت الزامــي         

  .٢از مهمترين اين موارد است ١كنند كه كنسرسيوم شبكه گسترده جهاني مي

رضات مراحل مختلف استانداردسازي محصوالت با حقوق رابطه و تعا .۲
  مالكيت فكري

محصول كنندگان  استانداردسازي محصوالت هم داراي منافع فردي براي توليد و توزيع
گمـان   اين فوايد اقتصـادي بـي  . جامعه استكنندگان  و هم داراي منافع عمومي براي مصرف

شود تا مقولـه استانداردسـازي بـا برخـي      مي باشد و اين آثار باعث داراي آثار حقوقي نيز مي
. نهادهاي حقوقي رابطه تنگاتنگ داشته و حتي تعارضاتي نيز ميـان آنهـا وجـود داشـته باشـد     

اين مبحث مهم تـاكنون در كشـور مـا مـورد توجـه جـدي قـرار نگرفتـه و مباحـث پيرامـون           
 مـا درصـدد آن   اين خـأل براي رفع نسبي . ستز غالباً محدود به مطالعه اقتصادي اياستاندارد ن

م تا در اين گفتار، رابطه استانداردسازي را با حقوق مالكيت فكـري و تعارضـات ميـان    هستي
اين دو را تشريح و بررسي نماييم؛ بـا اينحـال، چـون استانداردسـازي عمـدتاً در سـه مرحلـه        

) ٥ردو مرحلـه اجـراي اسـتاندا    ٤، مرحلـه انتشـار اسـتاندارد   ٣مرحله وضـع اسـتاندارد  (متفاوت 
كنـد، لـذا مـا     گيرد و در هر مرحله، حقوق مالكيت فكري نقشي متفاوت ايفا مـي  صورت مي

براي انسجام بخشي به مطالب، اين گفتار را به سه بند تقسيم كرده و مراحل استانداردسـازي  
  :دهيم و رابطه آن با حقوق مالكيت فكري را به تفكيك مورد بررسي قرار مي

  دمرحله وضع استاندار. ۲‐ ۱

 ٦يصـالح استانداردسـاز   ذي ا سازمانيات ياست که ه يا وضع استاندارد، ناظر به مرحله
 يا ار و ضـابطه يـ ن، معيط و متناسب با اوضاع و احوال محصول، بازار و مانند ايشرا يبا بررس
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فـرض  : تواند وجود داشته باشد مي نجا دو فرضيدر ا. دارد مي خاص مقرر يمحصول يرا برا
 ر محصـوالت اعمـال  يز وجود داشته و در خصوص سـا ين نيش از اياندارد پنکه استينخست ا

رد که استاندارد موجـود را در خصـوص   يگ مي ميات تصميا هيشده است و حال سازمان  مي
ات مزبـور،  يـ ا هيـ اما فرض دوم در جايي است که سـازمان  . ديز اعمال نمايمشابه ن يمحصول

د يـ علت وضع اسـتاندارد جد . ود نداشته استد را وضع کند که تاکنون وجيجد ياستاندارد
د اسـت کـه تـاکنون موجـود     يـ جد يل باشد که محصـول، محصـول  ين دليا به ايممکن است 

ل يـ ن دليـ ا ممکن است بـه ا يدر خصوص آن مطرح نبوده است و  يعتاً استانداردينبوده و طب
 يتقـا ار يرد بـرا يـ گ مـي  ميسـازمان تصـم   يباشد که محصول از قبل وجود داشـته اسـت ولـ   

ن فرض اسـت کـه   يدر هم. ديد آن وضع نمايتول يد برايجد يت محصول، استانداردهايفيک
. شـود  مـي  کشـانده  يبخصـوص اختـراع بـه مقولـه استانداردسـاز      يت فکريحقوق مالک يپا

در حـوزه ابـداعات و    يه گذارين نقش مشترک هستند که سرمايا ياختراع و استاندارد دارا
 يزشـ يک عامـل انگ يـ ن نظـام اختـراع، بـه عنـوان     يکند؛ همچن مي قيرا تشو يگسترش فناور

محصـوالت   ين را در استانداردسـاز ينـو  يسـازد تـا فنـاور    مي بيشرکتها، آنها را ترغ يبرا
را ) سـانس يل(از اختـراع   يصدور مجوز بهره بـردار  يل ساخته و امکان انعقاد قراردادهايدخ

بخصـوص   يفنـ هـاي   يژگـ يکـه و اسـت   ينـد استانداردسـاز  يدر چـارچوب فرا . فراهم کنند
  . ١گردد مي تحت اختراع به نفع عموم افشا يفناورها

مشـترک  هـاي   يژگـ يو يمحصـول و برخـ   ياما در کنار رابطـه اختـراع بـا استانداردسـاز    
گـردد   مـي  مطـرح  يين تعارض در جـا يا. ديش آيز پيان آنها تعارض نيدو، ممکن است م نيا

ن يـ ش از ايرد کـه پـ  يـ بهـره گ  ييهـا يارد، از فناورشود در وضع اسـتاند  که سازمان ناگزير مي
آن متعلق به اوسـت و ممکـن    ي، به عنوان اختراع ثبت شده و حقوق انحصاريتوسط شخص

صـدور مجـوز،    يا بـرا يـ د ينما يخوددار ياجازه به سازمان استانداردساز ياست او از اعطا
سـتفاده تجـاري از   ممكن اسـت ايـراد شـود كـه تنهـا ا     . رمتعارف ذکر کنديغ يمتيشروط و ق

ي، زاختراع منوط به كسب اجازه صاحب اختراع است و چون استفاده سـازمان استانداردسـا  
غيرتجاري اسـت لـذا بـا منـع قـانوني روبـرو نشـده و اسـتفاده سـازمان، نقـض صـاحب حـق             
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ثبـت   يبا اين حال اين ايراد وارد نيست زيـرا اسـتفاده سـازمان از فنـاور    . گردد محسوب نمي
كاالهـا و خـدمات نيـز بـه دليـل ارتبـاط تنگاتنـگ بـا اقتصـاد و           يتانداردسـاز شده جهت اس

ازمنـد کسـب اجـازه از    يپيامدهاي مسـتقيم مـالي، اسـتفاده تجـاري تلقـي شـده، از ايـن رو، ن       
  .باشد صاحب ورقه اختراع مي

نمونه تعـارض ميـان اقـدام سـازمان استانداردسـازي و صـاحب ورقـه اختـراع در قضـيه           
کـا  يصـالح آمر  ذي ن موسسه که سـازمان يا. ، پيش آمد١کيبرق و الکترونن يموسسه مهندس

ک يـ  يخواسـت بـرا   مـي  کـه  يسـت، زمـان  ا يکيو الکترون يع برقيبراي وضع استاندارد صنا
 نمايـد اسـتفاده   يا ير شد از فنـاور يد مقرر کند، ناگزيجد ي، استاندارديد برقيمحصول جد

ان يـ نجاست کـه م يا. ٢ط به کسب اجازه از او بودکه مشمول اختراع بود و استفاده از آن، منو
مالـک اختـراع    يمحصـوالت و منـافع مشـروع و قـانون     يمنافع حاصل از وضع استانداردساز

ک ين دو حـق، کـدام  يسازد که در تعارض ا مي ن پرسش را مطرحيد و ايآ مي شيتعارض پ
  ر؟  يا خين دو حق جمع کرد يان ايتوان م مي ايمقدم است و آ

 يح و مخصوصين اکثر کشورها، مقرره صريپرسش فوق، دشوار بوده و در قوانپاسخ به 
 ياستانداردسـاز  ياتهـا و سـازمانها  ياز ه يارين روست که بسينه وجود ندارد؛ از اين زميدر ا

نکه با مشکالت اخذ مجوز از صاحبان اختراع روبـرو نشـوند،   يا يمختلف، برا يدر کشورها
ا اسـتفاده از  يو  ٣يموجود در حوزه عموم يهايبه دنبال فناور ييمعموالً و جز در موارد استثنا

 ين راهکـار، قطعـ  يـ ن حال ايبا ا. ٤باشند نمي تيهستند که مشمول حما ينيگزيجا يهايفناور
ه مزبـور همـه جـا    ينکه روينخست ا: توان از چند جهت مورد انتقاد قرار داد مي نبوده و آن را

از بـه کسـب مجـوز از    يـ اسـتانداردها، ن  يع برخـ وضـ  يکه بـرا  يست و در موارديپاسخگو ن
 يبـرا  يافتن راه حلـ يـ  يد در پـ يدهد لذا با نمي ارائه يصاحب اختراع است، راهکار مشخص

ن يگزيجـا  يهـا يتـوان بـه سـراغ فناور    نمـي  ن تعارضيرا به صرف وجود ايرفع تعارض بود ز

____________________________________________________________________ 
 

1. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). 

2. See: IEEE, (2009), pp.1 and seq. 

3. Public Domain. 
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، يباشـد؛ وانگهـ  نداشـته   ييا کـارا يوجود نداشته  ينيگزيجا يرفت چون ممکن است فناور
ت يـ فيک يد، بـه ارتقـا  يجد يد لحاظ و با وضع استانداردهايز بايکننده را ن منافع قشر مصرف

بـر   يو مبتنـ  يرقـابت  ينکـه راهکـار مزبـور، بـا فضـا     يراد دوم ايـ ا. ز کمک کرديمحصوالت ن
زمـان بـر اسـت و     يندينکه وضع استاندارد، فرايح ايست توضيسازگار ن يامروزهاي  يفناور
ک استاندارد، به مراتب کمتر از عمر آن استاندارد است و چـه بسـا   يمحصوالت تحت عمر 

شـده   يمين شـوند، قـد  ييند و قبل از آنکه استاندارد آنها تعيآ مي به بازار يمحصوالت متنوع
ن موضـوع باعـث شـده اسـت تـا در      يـ ا. نـد يآ مـي  شرفته تر آن بـه بـازار  يدتر و پيو نمونه جد

بـا   يين مشـکل و بـه منظـور هـم پـا     يـ رفـع ا  يبـرا  ياستانداردسـاز  ير، سازمانهاياخ يسالها
قابـل   ياسـتانداردها «کننـد کـه بـه     يزيـ ر هيـ از اسـتاندارد را پا  ينيد، نـوع نـو  يـ تحوالت جد

. ٢انـد  کـرده  ينـده طراحـ  يمحصـوالت آ  يبـرا  ييمعروفنـد و در آن اسـتانداردها   ١»ينيب شيپ
ن يگزيا جـا يموجود  يهايتوان تنها به فناور نمي ده،يچيپ ين استانداردهايد در وضع ايترد يب

بـه عـالوه در   . سـت يد نيـ محصـوالت جد  ياز مـوارد، پاسـخگو   يارياکتفا کرد چون در بس
ش از گذشته شده ير، توجه به مقوله رابطه اختراع با وضع استاندارد محصوالت بياخ يسالها

ش از يبـ  يشرکتها ارزش شتر شده ويار بيارزش اختراعات نسبت به قبل بس: است چرا که اوالً
مشـمول   يهـا ير با فناوريدرگ يتعداد استانداردها: اًياختراعات قائلند؛ ثان يبرا يکيزياموال ف

چـون   يليافته و به دالي يفزون يانه و مخابرات بنحو قابل توجهياختراع خصوصاً در حوزه را
ختراعـات در  کننده، نقـش روزافـزون ا   شتر به حقوق مصرفيموجود و توجه ب يرقابت يفضا

د که احتمـال و  يآ مي بر ين مطالب به خوبياز ا. شتر شده استياستانداردها ب يتوسعه و اجرا
خصوصـاً اختراعـات در حـال     يت فکريان وضع استاندارد با حقوق مالکيق تعارض ميمصاد

توانـد راهکـار    نمـي  ياستانداردسـاز  يسـازمانها  ياست و راهکـار مـورد اسـتناد برخـ     يفزون
  .بود يد به دنبال راهکار مناسبتريلذا با. شدبا يمطلوب

ت از اختـراع باشـد،   يـ وضـع اسـتاندارد، مشـمول حما    يالزم بـرا  يکه فناور يدر صورت
ن حالـت،  يدر ا. اوست ينده قانونيا نماين راهکار، مذاکره با صاحب اختراع ين و بهترينخست
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ل داده و از طـرف  يشـک ت ١يک گـروه کـار  يـ  ياستانداردساز ياتهايندگان سازمانها و هينما
د يـ ل نمايـ محصول خاص دخ يند استانداردسازيخواهند تا اختراع خود را در فرا مي مذاکره

کـرده و آثـار آن را در عرصـه عمـل مشـاهده       يـي و اجرا يق، اختراعش را عملين طريو از ا
 صـادر کـرده و در آن اظهــار   ٢يا نامــه نيصـاحب اختـراع در صــورت موافقـت، تضـم    . کنـد 

ه يـ ه بـا اسـتفاده از اختـراع در وضـع اسـتاندارد، موافـق بـوده و حـق اختـراع را عل         دارد ک مي
کسـان  ين نامـه، ضـرورتاً   ين تضـم يـ مفـاد ا . گذارد نمي آن استاندارد به اجراکنندگان  استفاده
ن موافقـت را  يـ تواند ا مي مثال، صاحب اختراع يتواند به اشکال مختلف باشد برا مي نبوده و

ن معنا که او، بـا حفـظ حـق    يد بديسانس اعالم نمايا قرارداد ليمعوض در قالب صدور مجوز 
ن و ياز معـ يـ افـت حـق االمت  ياز آن را در قبـال در  يبـردار  از بهرهيت خود بر اختراع، امتيمالک

سـانس  يل يقراردادهـا «در قالـب   ين واگـذار يـ ن ممکن است ايهمچن. مشخص واگذار کند
زان و آثـار اختـراع خـود در    يحب اختراع که از مصا يعنيباشد  ٣»ازيافت حق االمتيبدون در

د دارد بـدون  يآن و واکنش بازار ترد يساز ينان کامل را ندارد و نسبت به تجاريجامعه اطم
از واگـذار کـرده و در   يـ اجـازه اسـتفاده از اختـراع را بـدون حـق االمت      ٤ازيـ افت حق االمتيدر

کنـد،   مـي  بـه بـازار عرضـه   اختـراع   يکـه محصـوالت را بـا اسـتاندارد حـاو      يعوض، شرکت
  . ردياز استفاده آن اختراع را بپذ يناش ياحتمال يت و ضررهايمسئول

محصـول اسـت    يان حق اختراع و استانداردسـاز يفرض باال، راهکار ساده حل تعارض م
 ير بررسـ يـ ع را در زيما سـه فـرض مهـم و شـا    . شود مي ده تريچيگر، وضع پياما در فروض د

  :ميدار مي انيا بکرده و راهکار هر فرض ر

مناسب و  يشنهادهايرغم مذاکره و وجود شروط و پ هصاحب اختراع ب رگا .۲‐۱‐ ۱
از اختراع و استفاده از آن در  يبردار اجازه بهره يمتعارف، حاضر به اعطا

ن فرض يرسد که در ا مي ن سوال به ذهنيند وضع استاندارد نشود و ايفرا
  ست؟ يف چيتکل
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، يمجـوز اجبـار  . متوسـل شـد   ١يت بتوان به نهـاد مجـوز اجبـار   ن حاليرسد در ا مي بنظر
از بـه کسـب اجـازه از صـاحب     يـ دولت و بدون ن ياست که در موارد خاص از سو يمجوز

ت صـاحبان اختـراع   يـ ر قاعـده احتـرام بـه مالک   ين مجوز چون مغـا يا. ٢شود مي اختراع، صادر
ن روسـت کـه   يـ اعمال اسـت از ا  قابل يبوده و تنها در موارد مصرح قانون يياست، لذا استثنا

بـه   ٣)پسيتـر ( يسازمان تجـارت جهـان   يت فکريحقوق مالک يتجارهاي  موافقت نامه جنبه
رمجاز و تجـاوز بـه   ين موارد را غيخارج از ا يح کرده و صدور مجوز اجبارين موارد تصريا

ر فـرض  د يا موارد صدور مجوز اجباريم که آينيد ببيحال با. داند مي حقوق صاحبان اختراع
بطور كلي رايـج تـرين مـوارد صـدور ايـن مجوزهـا بـه         ر؟يا خيمورد بحث ما قابل اجراست 

  :باشد شرح زير مي
در صورتي كه صاحب ورقه اختـراع بـرغم وجـود شـرايط اقتصـادي مناسـب، بنحـو         ‐۱

   .ورزد نامتعارفي از انعقاد قرارداد واگذاري حق خود امتناع مي
اي غيررقـابتي بـوده و بنحـو نامتعـارفي بـا       راع، رويهفرضي كه رويه صاحب ورقه اخت ‐۲

  .رقابت آزاد مغاير است
جايي كه قيمت محصول مورد نياز مردم، بقدري باالست كه تهيـه آن بـراي بسـياري     ‐۳

   .از افراد جامعه ميسر نيست
اختـراع   ٤جايي كه صاحب حق برغم وجود شرايط اقتصادي مناسب، از به كارگيري ‐۴

   .عه، خودداري كرده يا به كارگيري، ناكافي استمورد نياز جام
در مواردي كه يك كشور دچار وضعيت فوق العاده بهداشتي و اضـطرار ملـي شـده     ‐۵

  . است
کــا، ير امريــافتــه نظيتوســعه  ياز کشــورها يارين ثبــت اختــراع بســين مــوارد در قــوانيــا

ن و يل، آرژانتـ ير هند، برزيدر حال توسعه نظ يا و کشورهايانگلستان، فرانسه، آلمان و استرال
 يکه صاحب ورقه اختراع، از واگـذار  يتوان در موارد مي رسد مي لند آمده است و بنظريتا

تـوان از سـازو    مـي  ورزد، ي مـي آن در وضع استاندارد خوددار يريبکارگ ياختراع خود برا
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 ب کـه اگـر صـاحب ورقـه اختـراع بـرغم وجـود       يـ ن ترتياستفاده کرد بد يکار مجوز اجبار
شــرايط اقتصــادي مناســب، بنحــو نامتعــارفي از انعقــاد قــرارداد واگــذاري حــق خــود امتنــاع  

اي غيررقابتي بـوده و بنحـو    ن در فرضي كه رويه صاحب ورقه اختراع، رويهيورزد، همچن مي
که صاحب حق برغم وجود شرايط اقتصادي  ينامتعارفي بارقابت آزاد مغايراست و درموارد

اختراع مورد نياز جامعه، خودداري كرده يـا بـه كـارگيري، ناكـافي     مناسب، از به كارگيري 
ز اگر يك كشور دچار وضعيت فوق العاده بهداشتي و اضـطرار ملـي شـده و عـدم     ياست و ن

توان بـا مجـوز دولـت     مي ت را نامساعدتر کند، ياختراع در وضع استاندارد، وضع يريبکارگ
د بکـار بـرد و البتـه    يـ وضـع اسـتاندارد جد  و بدون کسب اجازه از صاحب اختراع، آن را در 

  . منصفانه به صاحب اختراع داد يمبلغ
ان منـافع صـاحب   يتواند م مي در فرض مورد بحث، ياستفاده از نهاد صدور مجوز اجبار

متعـارف و منصـفانه از اختـراع     ياختراع و منافع جامعه جمع کند چرا که صاحب اختراع نفع
اختـراع در اسـتاندارد و    يريز با بکـارگ ين ياستانداردساز يدارد و سازمانها مي افتيخود در

 يد محصـوالت يـ دکننـدگان را بـه تول  يتـر، تول  شـرفته يپ يهايمتناسب با فناور يوضع استاندارد
منـد   ت بهـره يـ فيک ين ارتقـا يـ از منافع ا زيجامعه نکنندگان  تر وادار ساخته و مصرف تيفيباک

 يبـا توجـه بـه منـافع عمـوم      ١خـود  يآرا کـا در يآمر يدادگاههـا  يبرخـ  يحتـ . خواهند شد
کـرده و مقـرر    يز خـوددار يـ ن مـوارد ن يـ در ا ينهـاد مجـوز اجبـار    يرياستاندارد، از بکـارگ 

گـردد و از   مـي  شـنهاد يپ يبـه صـاحب اختـراع شـروط منصـفانه و متعـارف       ياند که وقتـ  داشته
د از يـ با ياجبـار عبارت مجـوز   يشود، به جا مي استفاده يند استانداردسازياختراع او در فرا

تعـارف و منصـفانه اسـت    مشروط  يرا وقتياستفاده کرد ز ٢»يضمن ياريمجوز اخت«اصطالح 
از  يط مجـوز بهـره بـردار   ين شـرا يـ در ا يشود که هر شخص متعـارف  مي فرض يبطور ضمن

 يو تحقـق منـافع عمـوم    ياستانداردسـاز  يکند و چون از اختراع، برا مي اختراعش را صادر
تـوان از   مـي  سـت و يآن ن يبه استفاده از قالب قرارداد با قواعـد سـنت   يازي، نگردد مي استفاده

ن مـوارد مفـروض   يـ صـاحب اختـراع را در ا   يت ضـمن يز بهره برد و رضاينهاد شبه قرارداد ن
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  .١دانست

شود،  مي )سانسيل( ياريصاحب ورقه اختراع، حاضر به صدور مجوز اخت يوقت .۲‐۱‐۲
  .دين نمايينامتعارف تع يمتيط و قين مذاکره، شراياما در ح

ان صـاحب  يـ د، در رابطـه م يـ آ مـي  همانطور که از مطالب منـدرج در فـرض نخسـت بـر     
ان منـافع سـه دسـته    يـ تعـادل م  يمحصوالت، برقرار يو استانداردساز يت فکريحقوق مالک

. ت دارديـ ار اهميبسـ کنندگان  دکنندگان و مصرفي، توليت فکريصاحبان حقوق مالک يعني
تواند به مخـاطره   مي ن تعادل رايا يبه صاحب اختراع، برقرار يکامل قرارداد يدآزا ياعطا

توانـد بـه    مـي  ن امـر يشود، ا يدارينامتعارف خرو ار باال يبس يتيميرا اگر اختراع با قياندازد ز
 ياريبـازار شـده و بسـ    يار گزاف راهيبس ييشده و محصول با بها يد منتهينه توليش هزيافزا

ن امــر در خصــوص يــه کننــد و ايــمزبــور را ته يکــاال ينتواننــد براحتــن کننــدگا از مصــرف
 ير منفـ يکننده تـاث  و رفاه مصرف يمنيسالمت، ا يتواند بر رو مي ،يزندگ يضرور يکاالها

ا صـرفنظر کـردن از   يـ راسـتاندارد و ارزان  يغ يرا او را به سمت استفاده از کاالهـا يبگذارد ز
ز يـ کشـورها ن  يبرخـ  ييه قضـا ين استدالل در رويا. مجبور سازد يضرور يمصرف آن کاال

، ٢بـه نـام اترنـت    ينمونـه، در خصـوص وضـع اسـتاندارد     يبـرا . د قرار گرفته استييمورد تا
 يار گـزاف و نامتعـارف، حاضـر بـه واگـذار     يبس يافت مبلغيصاحب اختراع تنها در قبال در

کـه صـاحب اختـراع    ن اسـتدالل  يـ کـا بـا ا  يون تجـارت آمر يسياز استفاده از آن شد و کميامت
طـرح   يه ويـ شـنهاد داده اسـت، عل  يپ يرواقعيغ يمتيحاضر به قبول شروط متعارف نشده و ق

داد و  يبـه نفـع خواهـان را    ۲۰۰۸ه سـال  يـ ن کشـور در ژانو يـ کرد و دادگاه فـدرال ا  يدعو
  .٣مت متعارف ساختيصاحب اختراع را مکلف به قبول شروط و ق

 يقراردادهـا  يد محـدود سـاخت و بـرا   يـ را با يدقـراردا  يرسـد آزاد  مي ن رو بنظرياز ا
ل فـوق بـه نفـع    يـ ن شـروط بـه دال  يـ ا يبرقـرار . متعارف را در نظر گرفـت  يسانس، شروطيل

را يــز ســود خواهــد بــرد زيــدکننــده اســت، بعــالوه، صــاحب اختــراع نيکننــده و تول مصــرف
از يـ امت يگذاررا مجبور به وا ين شروط، ويتوانند خارج از ا نمي ياستانداردساز يسازمانها
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ب يـ ترغ يبـرا  ياستانداردساز يسازمانها ين ضرورت است که برخيرو هميپ. ندياختراع نما
انـد کـه بـه     را مقرر داشته يسانس، شروطيل ياختراعشان و اعطا يافشا يصاحبان اختراع برا

ق يتشـو  يگر از سـازمانها، بـرا  يد يبرخ. اند افتهيشهرت  ١ »زيآم ضيرتبعيشروط متعارف و غ«
سـانس بـا   يز بر شروط انعقـاد قـرارداد ل  يشتر صاحبان اختراع، لزوم منصفانه بودن شروط را نيب

شــروط منصــفانه، متعــارف و «ن شــروط، يــانــد کــه اصــطالحاً بــه ا صــاحب اختــراع افــزوده
 .٣نديگو مي ٢»زيض آميرتبعيغ

اسـت کـه احـراز منصـفانه و متعـارف       ين نکته ضـرور يدر خصوص شروط فوق، ذکر ا
سـت بلکـه   ين يات استانداردسـاز يـ ا هيـ سازمان  يسانس، با گروه کاريط قرارداد لبودن شرو

ط يد متناسـب بـا شـرا   يخواهد محصولش را تحت آن استاندارد عرضه کند با مي که يشرکت
ز بـودن  يـ آم ضيرتبعيـ ن که در لزوم متعارف و غيگر اينکته د. ٤ن امر را احراز کنديموجود، ا

ا يـ  يررسـم يغ يو اسـتانداردها  يرسـم  يان اسـتانداردها يـ م يسانس، تفـاوت يشروط قرارداد ل
  .٥است يک حکم جاريوجود ندارد و در هر دو مورد  يعمل

تـوان   مي زيصاحب اختراع ن يوضع شروط نامتعارف از سو يدر خصوص ضمانت اجرا
دهـد در   مـي  پس اجـازه ينامـه تـر   را موافقـت يـ بهره بـرد ز  يباز هم از ساز و کار مجوز اجبار

ن يصادر کرد و ا ي، بتوان مجوز اجباريل صاحب اختراع به  اقدامات ضدرقابتصورت توس
  . ز اجازه داده شده استينامبرده در فوق ن يکشورها ين داخليموضوع در قوان

ي ش خودداريوجود حق انحصار يکه صاحب اختراع عمداً از افشا يفرض ‐ ۲‐۱‐۳
  .کند مي

او در  يابـداع  يکه از فنـاور  ياختراعد، صاحب يک استاندارد جديند وضع يگاه در فرا
حـق اختـراع    يه از افشـا ين قضـ يـ از ا يشـود، بـرغم آگـاه    مي استفاده يند استانداردسازيفرا
د و يـ کـرده و پـس از وضـع اسـتاندارد و تول     يت خـوددار يـ مشـمول حما  يش بر فناوريخو

خـود،   يو اسـتناد بـه حـق انحصـار     يعرضه محصوالت تحت آن استاندارد، بـا طـرح دعـو   
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شـود و در بسـياري از مـوارد، نيـت      مـي  محصـوالت  ياستانداردساز يف اجرايخواستار توق
بـرداري از   صاحب اختراع از اين اقدام آن است كه مبلغ بيشتري را براي اعطاي اجـازه بهـره  

ان يـ انـد و تعـادل م   دهينام ١»تله اختراع«ن حالت مکارانه را اصطالحاً يا. اختراعش مطالبه كند
را بـه نفـع صـاحب     يمترتـب بـر استانداردسـاز    ياحب اختـراع و منـافع جمعـ   ص يمنافع فرد

ن اسـت  يـ صـاحب اختـراع بواسـطه ا    يالبته اگر ناآگاه. زند مي ت بر هميسوءن ياختراع دارا
مشـمول اختـراع    يهـا يرا در خصـوص فناور  يکـاف  يجسـتجوها  يکه سازمان استانداردساز

را قائـل   ياستانداردسـاز  يف اجـرا يـ قصـاحب اختـراع حـق تو    يد بـرا يـ انجام نداده است با
اختـراع   ي، عمداً از افشاياز استانداردساز يکه صاحب اختراع با آگاه يم؛ اما در فرضيشو

  ست؟ ين اقدام چيا يکرده است ضمانت اجرا يخوددار
د يـ انـد لـذا با   ن بحـث اختصـاص نـداده   يـ به ا ياز کشورها مقرره خاص ياريقانونگذار بس

 نظـر  هبـ . دادگاهها استنباط کرد يو آرا يان قواعد و اصول عام حقوقيرا از م يراهکار حقوق
تـوان   مـي  ن فرض وجود داشته ويدر ا يرسد امکان اتخاذ راهکار عادالنه و مناسب حقوق مي

  :ر بهره بردياز استدالالت ز
ان يـ و مشـترک م  يحقـوق  يبا استناد به اصل منـع سوءاسـتفاده از حـق کـه اصـل کلـ       ‐۱

توان مانع اقدام صاحب حق شد چون هرچند صاحب اختراع حق  مي ت،اس يحقوق ينظامها
 يرياسـتفاده از مـالش جلـوگ    يگران بـرا يخود، از اقدام د يت قانونيدارد به استناد حق مالک

ن نظر شد که يتوان قائل به ا مي ت همراه باشد،ير و سوءنين حق با تقصيا يکند اما اگر اجرا
ر را ارائـه داد کـه   ين تفسيتوان ا مي نيندارد؛ همچن يگر حقين فرض ديصاحب اختراع در ا

ر در اسـتناد بـه آن،   يو تـاخ  يان استانداردسـاز يـ از جر يعدم استناد به اختراع در زمان آگاه
ت اسـتناد  يـ گـردد و حـق اسـقاط شـده، قابل     مـي  حـق محسـوب   يا ضـمن ي ياسقاط فعل ينوع

  . نخواهد داشت
پس کـه اتخـاذ   ينامه تـر  موافقت ۴۰ماده  ۲بند كنوانسيون پاريس و  ۵از بند الف ماده  ‐۲

ن يـ توان استنباط کـرد کـه صـاحب اختـراع در ا     مي ر رقابت را منع کرده است،ياقدامات مغا
رقابـت قـرار    يسـاز  مخدوش يبرا يا لهيت وسيت خود را با سوءنيتواند حق مالک يحالت نم
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  . ستفاده كنددهد؛ به تعبير ديگر، از حق مالكيت خصوصي خود بر اختراع، سوءا
در قوانين داخلي برخي كشورها نيز به موضوع مورد بحث توجـه شـده اسـت؛ بـراي      ‐۳

ــاري،        ــاي اجب ــدور مجوزه ــوارد ص ــي از م ــل، يك ــنعتي برزي ــت ص ــانون مالكي ــه در ق نمون
ايـن مـورد در   . سوءاستفاده صاحب ورقه از قدرت اقتصادي ناشـي از حـق انحصـاري اسـت    

قـانون كپـي رايـت، طـرح صـنعتي و       ۳۸‐۳لمـان، مـاده ب  قانون ثبـت اختـراع آ   ۲۴ ‐۱ماده 
در آمريكـا هـم   . قانون ثبت اختراع چين نيز پيش بيني شده اسـت  ۵۱اختراع انگلستان و ماده 

ن عام ضد رقابـت منـع کـرده و بـه صـاحب اختـراع       ياقدام صاحب اختراع را با استناد به قوان
  .دهند نمي را ياستانداردساز يف اجراياجازه توق

نه مطرح شـده اسـت، غالبـاً دادگاههـا بـه نفـع سـازمان        ين زميکه در ا ييها ر پروندهد ‐۴
، دادگـاه فـدرال   ١مثـال در پرونـده موسـوم بـه کوالکـوم      يبـرا . انـد  داده يرا ياستانداردساز

اقدام خواهـان  : داده و مقرر داشت يرا يبه نفع سازمان استانداردساز ۲۰۰۷کا در سال يآمر
، ‐دئو اسـت يـ مرتبط با و يهاياز فناور يکينه يصاحب اختراع در زم که‐) کوالکوم(پرونده 

ات يـ از اقـدام ه  يت است چـرا کـه بـا وجـود آگـاه     يبر سوءن يو مبتن ياقدام ضدرقابت ينوع
 يدئو، عامداً و عالمـاً از افشـا  ينه ويد در زميدر خصوص وضع استاندارد جد ياستانداردساز

 يش درصدد سوءاستفاده عمـد ياختراع خو يفاکرده و با اخت ياختراع و حق خود خوددار
  .٢گردد مي رد ياستانداردساز يف اجرايتوق يبوده است لذا درخواست خواهان برا

مشـمول اختـراع، صـاحبان     يهـا يفناور يي، با شناسـا ياستانداردساز يسازمانها يبرخ ‐۵
 ياالت بـر يتسـه  يبرخـ  يت سازمان خود درآورده و ضمن اعطـا ياين اختراعات را به عضو

، آنهـا را از  ينـد استانداردسـاز  يرنـد کـه در فرا  يگ مـي  ، از او تعهـد يآن فنـاور  يساز يتجار
ا مختـرع  يـ تحـت اختـراع آگـاه سـاخته و اگـر اختـراعش توسـط خـود او          يهايوجود فناور

مطلـع   يلـ يبـر اختـراع تکم   يل شد، سـازمان را از آن و صـاحب حـق انحصـار    يتکم يگريد
 يتواند به عنـوان نقـض تعهـد قـرارداد     مي ن کار، سازمانياز ا يد و در صورت خوددارينما
 ياز مبـان  يکـ يل شد و يتشک يينه پرونده هاين زميکا در ايدر آمر. ٣کند يه او طرح دعويعل
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  .١ان سازمان و صاحب اختراع بودي، قرارداد ميقاض يرا
 اتيـ ف عمليـ جـاد شـود کـه عـدم امکـان توق     يت ايـ ن ذهنيـ د ايم نباياز آنچه در باال گفت

بـر اختـراع اسـتفاده شـده      يچ حقين است که صاحب اختراع هيا ياستاندارد، به معنا ياجرا
تـوان او را   نمـي  شود وگرنـه  مي ات از او گرفتهيف عمليدر استاندارد ندارد بلکه تنها حق توق

ن صـاحب  ياسـت بنـابرا   يازمنـد نـص قـانون   ين اسـقاط ن يرا ايگر محروم ساخت زياز منافع د
  . منصفانه برخوردار گردد ي، از مبلغيهمانند فرض مجوز اجبار تواند مي اختراع

مختلـف از   يم کـه هرچنـد در کشـورها   ييفـزا ين نکتـه را ب يان فرض مورد بحث، ايدر پا
دولـت   ياز سـو  ينکـه مجـوز اجبـار   يشود اما با توجـه بـه ا   مي استفاده يصدور مجوز اجبار

کـه عمومـاً از    يصنعت استانداردساز د تا حد امکان از مداخله دريشود و دولت با مي صادر
شـود   مـي  شـنهاد يلـذا پ  ؛خودداري نمايد شود، مي ت و کنترليخود صنعت و بازار هدا يسو

ش ير افـزا يـ مـوثر تـر نظ   يو حقـوق  يبا توسل بـه اقـدامات فنـ    ياستانداردساز يکه سازمانها
 يفشـا ب صـاحبان اختـراع بـه ا   يـ مشـمول اختـراع و ترغ   يهـا ينه فناوريقدرت جستجو در زم

نه توسل به تلـه اختـراع را   يعادالنه و منصفانه، زم يق وضع شروط اقتصادياختراع خود از طر
  . به حداقل برسانند

  مرحله انتشار استاندارد. ۲‐۲

 يعنـ يبه انتشار گسترده اسناد راجع به استاندارد وضع شـده، نبـود    يازيدر گذشته، غالباً ن
ا چنـد  يـ ک يـ  يرا بـرا  ينـ ي، استاندارد معياردسازات صالح استانديا هيپس از آنکه سازمان 

ات يـ از جزئ ياز بـه آگـاه  يـ دکننـدگان آن محصـوالت ن  يکـرد، تنهـا تول   مـي  محصول وضـع 
نخسـت آنکـه بـا    : افته اسـت ير ييل تغيه در حال حاضر به چند دلين روياستاندارد داشتند اما ا

در آنها اسـتفاده از   در حال ساخت هستند که ينيد، محصوالت نويجدهاي  يشرفت فناوريپ
از بـه اسـتفاده از چنـد محصـول     يـ ن يعنـ ياسـت   يمحصوالت تحت استاندارد مشخص، الزام

دکننـدگان  ين حالـت، عـالوه بـر تول   يـ اد اسـت؛ در ا يـ تحت استاندارد روز بروز در حـال ازد 
 يبـ يد ترکيـ د محصـوالت جد يـ ز کـه درصـدد تول  يـ ر افراد نيمحصوالت تحت استاندارد، سا
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1. For Example: Nelson v. Belle Fourche Irr. Dist., 845 F.Supp. 1361, 1366 (D.S.D. 1994); 

Laguna Royale Owners Assn. v. Darger, 119 Cal.App.3d 670, 674, 174 Cal. Rptr. 136 

(1981). 
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مـورد   يشـان عـالوه بـر اسـتاندارد محصولشـان از اسـتانداردها       حرفـه  يه اقتضاد بيهستند، با
از  ياز بــه آگــاهيــدوم  آنکــه ن. ١کامــل داشــته باشــند يز آگــاهيــن يفرعــ ياســتفاده کاالهــا

محصــوالت و کننــدگان  دکننــدگان بــه مصــرفيوضــع شــده، عــالوه بــر تول ياســتانداردها
کننده کـه سالهاسـت    ت از حقوق مصرفيرا حمايت کرده است زيز سرايد نيجد يهايفناور

ز در حال گسـترش  يدر حال توسعه ن يت شده و در کشورهايافته تقويتوسعه  يدر کشورها
ــت ــرف ٢اس ــا مص ــا دارد ت ــده ن ، اقتض ــکنن ــا ي ــار س ــان زنجيز در کن ــر ارک ــامي ــي(ن يره ت  يعن

 ي، از اسـتاندارد محصـوالت اطالعـات کـاف    )و فروشـندگان کننـدگان   عيدکنندگان، توزيتول
چـون   يا دهيـ چيد و پيـ جدهـاي   کننده حق دارد خصوصـاً در حـوزه   را مصرفيداشته باشد ز

الزم و  يو حجم محصـول از آگـاه   يمنيت، سالمت، ايفياطالعات، در خصوص ک يفناور
  . ٣مناسب برخوردار باشد

افت که لزوم انتشار اطالعات راجع به اسـتاندارد و  يتوان در مي ل فوق،يت به دو دليبا عنا
ش يش از پـ يب يتيمحصوالت به آن، امروزه اهم يدکنندگان اصليبه جز تول يافراد يسترسد
د کــه يــازين راهکــار دســت يــممکــن اســت بــه ا ين دسترســيــتحقــق ا يبــرا. افتــه اســتي

راجع بـه اسـتاندارد محصـول را     يو جزئ يمکلف هستند اطالعات کاف يدکنندگان اصليتول
محصـول  کننـدگان   ن عرضـه يهمچنـ . قـرار دهنـد   يدکنندگان محصوالت بعديار توليدر اخت

بـه   يف قـانون يـ نـد وگرنـه تکل  يارائـه نما کننـدگان   ن اطالعات را به مصـرف يملزم هستند تا ا
 يفروشنده اطالعـات کـاف   يمثال، وقت ياند برا ح محصول را انجام ندادهيم کامل و صحيتسل

دهـد و در نحـوه اسـتفاده     ينم يمحصول را به مشتر يبند ا نوع بستهيت يفي، کيمنيراجع به ا
ن راهکـار  يـ ا. انجام نشـده اسـت   يع بدرستيم مبيتسل ييشود گو مي کننده خلل وارد مصرف

راد يـ مـوارد کارگشاسـت امـا بـا چنـد ا      يجهات قابل دفـاع بـوده و در برخـ    يهرچند از برخ
ف فروشنده به ارائه اطالعات راجـع بـه اسـتاندارد محصـول را     ينکه تکليروبروست نخست ا

را اطالعـات  يـ ونـد داد ز يع پيـ ح مبيل کامـل و صـح  يـ ف بـه تحو يـ تـوان بـا تکل   ي ميشوارد هب
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ار متعـدد و متنـوع   ياز قطعـات بسـ   يبـ يخود که ترک يمايد هواپيتول ينگ برايبوئ يمايدکنندگان هواپيمثال، تول يبرا .١
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2. Sinai Deutch, (1995), pp.544 and seq. 

3. Martin B.H. Weiss and Michael B. Spring, op.cit., pp.7 & 8. 
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ن اطالعـات  يـ هم که ا يدر موارد: اًيست؛ ثانياستاندارد ضرورتاً راجع به نحوه مصرف کاال ن
بـه مراجـع   کننـدگان   آن، مراجعـه مصـرف   يراجع به نحوه مصرف کاالست، ضمانت اجـرا 

بـود  تري  يد به دنبال راهکار اقتصادينه است لذا بايهز و صرف وقت و ييا شبه قضاي ييقضا
بـه ارائـه    يدکننـده اصـل  يف توليـ ه تکليـ توج يبرا: تا سرچشمه اختالف خشکانده شود؛ ثالثاً

وجـود نـدارد و در    يقـو  يحقـوق  يدکنندگان، مبنـا ير تولياطالعات راجع به استاندارد به سا
  . صل بر عدم استف، اين تکليا عدم وجود ايد در وجود يموارد ترد

ت قرار گرفته است، الزام سـازمانها و  ير مورد تبعيکه در چند سال اختري  راهکار مناسب
به انتشـار اسـناد و اطالعـات راجـع بـه اسـتاندارد وضـع شـده اسـت           ياستانداردساز ياتهايه

 يات راجع به اسـتاندارد آگـاه  يبتوانند از جزئکنندگان  دکنندگان و مصرفيکه تول يا بگونه
شـگام  يشرفته الزم االتباع بوده و پيپ ياز کشورها ياريه در بسين رويا. به دست آورند يکاف

 ين انتشـار را الزامـ  يـ اطالعـات، ا  يکاست که در صـنعت مخـابرات و فنـاور   يآن کشور آمر
  . ١ساخت

شـود کـه    مي مطرح يزمان ين مرحله استانداردسازيدر ا يت فکرياما مقوله حقوق مالک
از حقـوق   يمحصـوالت، خواهـان برخـوردار    يسناد راجـع بـه استانداردسـاز   اکنندگان  هيته

ن اسناد را متعلق به خـود  يشده و منافع حاصل از فروش ا) تيرا يکپ( يو هنر يت ادبيمالک
 يع و ابتکـار يبد يو هنر يناظر به آثار ادب يو هنر يت ادبينکه حقوق مالکيح ايتوض. بدانند

دآورنـده اثـر،   ينهاست که به پديها و مانند ايها، نقاش يقيموسر کتابها، گزارشها، مقاالت، ينظ
از انتسـاب اثـر بـه نـام      يرير و فـروش اثـر و جلـوگ   يـ از منافع تکث يبرخوردار يحق انحصار

 يز گـاه سـازمانها  يـ د نيـ جد يدر خصوص اسناد راجـع بـه اسـتانداردها   . ٢دهد مي را يگريد
ک اثـر  يـ هـاي   يژگـ ين اسـناد و يـ الل کـه ا ن اسـتد يـ و منتشرکننده اسناد، با ا ياستانداردساز

ر اسناد را منوط به کسـب اجـازه   يع را دارد، منافع فروش را مطالبه کرده و تکثيو بد يابتکار
آورد کـه   ن تعارض را بوجوديتواند ا مي ن سازمانهايبه ا يحق انحصار ياعطا. دانند مي آنها
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گـر،  يد يت کرد و از سويمان آثار حيدآورندگان ايپد يد از حقوق انحصاريک سو باياز 
از اطالعات راجـع بـه اسـتاندارد را    کنندگان  د و مصرفيتول يمربوط به آگاه يمنافع عموم

صاحب حـق   يت سازمانهايرا يل عدم پرداخت کپيد مورد توجه قرار داد و چه بسا به دليبا
شـتر اسـناد   يار بر و انتشـ يتکث ين سازمانها، جلويا عدم کسب اجازه از آنها در انتشار اسناد، اي

ک يـ ان اطالعـات راجـع بـه    يدر جرکنندگان  د و مصرفياز تول ياريجه بسيرا گرفته و در نت
شـتر  يبـه دسـت آوردن سـهم ب    يسـازمانها بـرا   يالبته گـاه برخـ  . رنديد قرار نگياستاندارد جد

 ر آنچـه يـ نظ(دهنـد   مـي  ار عموم قـرار يدر اخت يکيگان و به صورت الکترونيبازار، اسناد را را
ــ ــروه مهندس ــاميا يگ ــت انج ــي نترن ــد م ــا ا) ١ده ــ يب ــاه برخ ــال گ ــازمانها و ه ينح ــايس  ياته

 يا کپـ يـ  يو هنـر  يت ادبـ يمخالف داشته و بر اسناد خود، حق مالک يه ايرو ياستانداردساز
  .کنند مي نيخود را تامهاي  نهياز هز يفروش اسناد، بخش يق منافع ماديت قائلند و از طريرا

تـوان   مـي  ر،يا خيت هستند يرا يت کپياسناد مزبور اساساً مشمول حماا ينکه آيدر مورد ا
  :از دو جهت مخالف و موافق استدالل کرد

اسناد راجـع بـه اسـتاندارد    : توان گفت که اوالً مي تيکسو در جهت مخالفت با حماياز  
و  يديـ سـتند و آثـار تقل  يل نيع و اصيمطلب بد يموجود باشد، حاو ياستانداردها ياگر حاو

ــديغ ــل حما يرب ــار قاب ــع جــزو آث ــي ــب کپ ــرا يت در قال ــســتند؛ ثانيت ني ــه  : اًي اســناد راجــع ب
ت يـ تواننـد جـزو آثـار مشـمول حما     نمـي  ت و نقششـان يـ ل ماهيز به دليد نيجد ياستانداردها

 يو هنـر  يت ادبـ يـ ن مالکيباشند چون اسنادي كه جنبه اطالع رساني عمومي دارنـد در قـوان  
ــمول   ــورها، از ش ــياري از کش ــحمابس ــده ي ــاخته ش ــارج س ــد و از ا ت خ ــان ــه  ي ــت ک ن روس

جـاد  ين افـراد و ا يـ ت از ايـ را حمايـ شـوند ز  نمـي  تيـ ز حمايد نين جديمتن قوانکنندگان  هيته
ن مصلحت در خصوص اسناد راجع يدارد؛ هم يارين، مضار بسيت در گسترش قوانيمحدود

 يسـناد و گزارشـها  اکننـدگان   هيـ بـه ته  يحـق انحصـار   يرا اعطايبه استاندارد صادق است ز
 يجـاد کـرده و هـدف ارتقـا    يت اين اسناد محدوديتواند در راه گسترش و انتشار ا مي مزبور

محقـق   يد بخـوب يـ محصـوالت جد کنندگان  ت از حقوق مصرفيت محصوالت و حمايفيک
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 اسـناد مـورد بحـث باعـث    کننـدگان   هيـ ت بـه ته يـ را يکپ يحق انحصار ياعطا: نگردد؛ ثالثاً
ر بـه پرداخـت   ياز مفـاد اسـتاندارد، نـاگز    يآگـاه  يندگان محصوالت برادکنيشود تا تول مي
مـت  يد محصـول افـزوده و کـاال بـا ق    ينه تولين مبلغ را بر هزيد اسناد شده و ايخر يبرا يمبلغ

ک استاندارد و انطباق محصول يت کردن از اصول و مفاد يتبع. گردد مي بازار يراه يباالتر
ت يـ د و حـال لـزوم رعا  يـ فزاا يمـ د محصـول  يـ نه توليهز با ضوابط مقرر شده بخودي خود بر

تـر   د محصول ارزانيتول يدکنندگان را براينه را باالتر برده و تولين هزيتواند ا مي تيرا يکپ
  . راستاندارد وادار کنديد محصوالت غيشتر، به توليب يو جلب مشتر

توان در  مي و بوده و لذارسند اما با ايراد روبر ل فوق، برغم آنكه ظاهراً قوي بنظر مييدال
  :استانداردهاي جديد استدالل کرد کهت از اسناد راجع به يحما يراستا
اسناد فوق، داراي تمام ويژگيهاي يک اثر ادبي مشمول حمايت است يعني بديع و : اوالً 

اصيل هستند بنابراين خروج آنها از مصاديق اثر مورد حمايت نياز به تصريح قانوني دارد هم 
که قانونگذار داخلي کشورها آثار غيرقابـل حمايـت را برشـمرده و تصـريحي بـه ايـن       چنان 

کننـدگان   حمايت از اسناد مورد بحث داراي اثر انگيزشي بـوده و تهيـه  : اسناد نکرده اند؛ ثانياً
تواند به تحقق هدف حمايت  را به تهيه و انتشار بهتر و بيشتر اسناد ترغيب کرده و اين امر مي

کنندگان و افزايش آگـاهي توليدکننـدگان و بـه تبـع آن، ارتقـاي کيفيـت        رفاز حقوق مص
محصوالت کمک کند؛ بي ترديد براي انتخاب يـک اسـتاندارد جديـد، صـرفاً مسـائل فنـي       

کننـدگان   مورد اقبال عمـومي توليدکننـدگان و مصـرف    دتوان دخيل نيست و استانداردي مي
يبا شناختي نيـز باشـد بـراي مثـال بايـد قابـل       قرار گيرد که داراي برخي ويژگيهاي هنري و ز

ايـن ويژگـي هـا    . ١کننده سازگار باشـد  دسترس بوده، براحتي قابل فهم باشد و با نياز مصرف
دهد و مناسب ترين قالب بـراي   بخوبي وصف هنري و ادبي بودن يک استاندارد را نشان مي

ست است که حمايت از اسـناد  در: حمايت از اين اثر، قالب مالکيت ادبي و هنري است؛ ثالثاً
تواند به افزايش هزينه توليد و در نتيجـه، افـزايش قيمـت کـاال منتهـي       راجع به استاندارد، مي

دهنـد تـا    ، تـرجيح مـي  ٢فايـده ‐گردد، اما توليدکننـدگان بـر اسـاس تحليـل اقتصـادي هزينـه      
يمنـي محصـول   تر اما منطبق با استاندارد توليد کرده و بـا ارتقـاي کيفيـت و ا    محصولي گران
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سـنگين عـدم   هـاي   خود، مشتريان بيشتري جلب نمايند و عـالوه بـر آن، از پرداخـت جريمـه    
دهنـد تـا محصـولي     کنندگان نيز تـرجيح مـي   رعايت استاندارد معاف شوند؛ وانگهي مصرف

استاندارد ولو با بهايي باالتر خريداري نمايند و با پرداخت هزينه، از منـافع حفـظ سـالمت و    
امـروزه بسـياري از سـازمانهاي استانداردسـازي     : ي و مالي برخوردار گردند؛ رابعـاً ايمني جان

کننـده بـا دقـت و نظـارت بـاال       يافته که در آنها حمايت از حقـوق مصـرف   کشورهاي توسعه
شود، اسناد مزبور را مـورد حمايـت قـرار داده و بـا گسـترش فنـاوري اطالعـات و         اعمال مي

ناد در سطح جامعه، سازمانهاي استانداردسازي بـر روي منـافع   افزايش اهميت انتشار بيشتر اس
  .١اند مادي حاصل از فروش اين اسناد و حمايت از آنها بيش از پيش تکيه کرده

از اسناد راجع به استاندارد، از پرداخت حق  در هر حال در مواردي كه متقاضيان استفاده
د حـق مالكيـت ادبـي و هنـري     ورزنـد، سـازمان بـه اسـتنا     كپي رايت سـازمان خـودداري مـي   

تواند مانع هرگونه استفاده تجاري از اسناد از جمله تكثير و عرضه عمومي اسناد شود امـا   مي
يافته نظير انگلستان و فرانسه و كشورهاي در حال توسـعه ماننـد    هعدر كشورهاي مختلف توس

اند؛ از جملـه   ردهبيني ك برزيل و الجزاير، قواعد خاصي را براي رفع اين دسته مشكالت پيش
در مواردي كه صاحب حق انحصاري مالكيـت ادبـي و هنـري، هنـوز اثـر خـود را عرضـه و        

اي باشد كـه حقـوق رقابـت را مخـدوش      توزيع نكرده است و استناد به حق انحصاري بگونه
تواند از طريق نهـاد   كند و اقدام سازمان، از مصاديق سوءاستفاده از حق تلقي شود، دولت مي

صـالح داده و حـق االمتيـاز     ذي باري، اجازه تكثيـر و توزيـع اسـناد را بـه متقاضـيان     مجوز اج
امـا در مـواردي كـه    . بيني شده اسـت  پيش. اي براي سازمان صاحب حق تعيين نمايد منصفانه

نامـه   موافقـت  ۶صاحب حق انحصاري اثر خـود را توزيـع سـاخته اسـت، بـه تبعيـت از مـاده        
ــه ــاي  جنب ــت ف ه ــوق مالكي ــري تجــاري حق ــريپس(ك ــده زوال )ت ــه(، قاع ــوق) خاتم را  ٢حق

مطابق اين قاعده، در صورتي كه صاحب حق مالكيت فكـري بـراي يـك بـار از     . اند پذيرفته
بنابر اين قاعده، زماني كـه سـازمان   . شود منافع مادي توزيع اثر خود بهره گيرد، حق زائل مي

اد خود استفاده كند، آن حق زائـل  استانداردسازي براي نخستين بار از منافع مادي توزيع اسن
  .بعدي از اين اسناد، منع قانوني نداردهاي  گردد و استفاده شده تلقي مي
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  مرحله اجراي استاندارد. ۲‐۳

اسـت کـه در آن، اسـتاندارد وضـع و منتشـر       يا استاندارد، مرحله يمنظور از مرحله اجرا
د يـ د محصول بـه بـازار با  گرفتن مجوز ورو يک محصول برايدکننده يشده است و حال تول

ا يـ ، سـازگار بـودن   ١»ش انطبـاق يآزمـا «صالح استاندارد بسپارد تا بر اسـاس   ياتهايآن را به ه
 يبـ يدشده، ترکيگاه محصول تول. ندين شده احراز نماييتع ينبودن محصول را با استانداردها

ن حالـت،  يدر ا .ن احراز شده استيش از اياست که انطباق آنها با استاندارد پ ياز محصوالت
ن است که محصول يتر است و معموالً فرض بر ا محصول با استاندارد ساده ياحراز سازگار

ن يـ د اسـت در ا يـ گردد که محصـول کـامالً جد   مي شتريب يزمان ياما دشوار. استاندارد است
ت يـ شـها را بـا موفق  يآزما يک سـر يـ د يگرفتن مجوز ورود به بازار، با يحالت، محصول برا

دکنندگان قبل از ارسال محصولشـان بـه   يآنکه تول يکشورها برا يدر برخ. گذاردپشت سر ب
وضع شده مطمئن شوند، نمونـه برخـي    ي، خود از انطباق کاال با استانداردهايدگيات رسيه

ن يــکــا، ايمثــال در آمر يبــرا. شــها بــه صــورت منتشــر شــده در دســترس اســتياز ايــن آزما
 يا دکننـده يآماده و منتشر شـده اسـت تـا تول    ٢ان. سي.تي.به نام تي يشها در قالب سنديآزما

 يريجلـوگ  يداند، بـرا  مي تر از استانداردها نييشها، محصول خود را پايکه بعد از انجام آزما
ات نفرسـتد و پـس از منطبـق سـازي     يـ نه، از همان ابتدا محصول را به هياز اتالف وقت و هز

  . ٣اقدام نمايدمحصول با معيارهاي اعالم شده، به ارسال محصول 
شـود   مـي  نجا مطـرح ين مرحله ايدر ا يت فکريوند استاندارد با مباحث حقوق مالکياما پ
ت باشـد، پـس   يـ ل مـورد حما يع و اصـ يک اثر بديتواند به عنوان  مي ه استاندارديته يکه وقت

احـراز اسـتاندارد    يکه از اسناد راجع به استاندارد استخراج شده و بـرا  ييشهايمجموعه آزما
ا يـ  يک اثـر اقتباسـ  يـ تواند بـه عنـوان    مي رديگ مي ا نبودن محصول مورد استفاده قراريودن ب

ا يـ ، بـه ترجمـه، اقتبـاس    يا اشتقاقي يمنظور از اثر اقتباس. ت شوديحما ٤)مشتق شده( ياشتقاق
ل آثـار،  يـ ن قبيـ اشاره دارد که قبالً وجـود داشـته انـد و ا    يرات مشابه در آثارييبات و تغيترت
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ون بـرن و  يکنوانسـ  ۲مـاده   ۳آثار مزبور بر اساس بنـد  . ١کنند نمي وارد يبه آثار اصل يا لطمه
طرفـداران  . شـوند  مـي  تيـ حما يا اقتباسـ يـ  يک اثر اشتقاقيبه شرط داشتن اصالت به عنوان 

از  يشـها اقتباسـ  ين آزمايـ انطباق محصول بـا اسـتاندارد معتقدنـد کـه ا     يشهايت از آزمايحما
ن اسـتدالل  يـ ا. زننـد  نمي اعمال شده و به اصل اثر لطمه يراتييند که با تغاسناد استاندارد هست

 يت ادبـ ير قانون مالکياصالحات اخ ۱۰۳در بخش  ييکايت قانونگذار آمريمورد قبول و تبع
ک اثـر  يـ مورد بحث به عنوان  يشهايقرار گرفته و آزما)  ۲۰۰۳در سال (ن کشور يا يو هنر
  .   ت قرار گرفته انديرا يدر قالب کپ تيمشمول حما يا اقتباسي ياشتقاق
ت يـ استاندارد بـا حقـوق مالک   يرا در خصوص رابطه اجرا يتواند سواالت مي تين حمايا
ش احـراز انطبـاق محصـوالت    يل آزمـا يا شخصي كه وسايجاد کند از جمله آنکه آيا يفکر

ان سـازم  يعنـ ي يبا استاندارد را طراحي و سـاخته اسـت، مکلـف اسـت از صـاحب اثـر اصـل       
ر؟ در پاسـخ ايـن پرسـش    يـ ا خيـ به او بپردازد  يد مبلغيکسب اجازه کند و با ياستانداردساز

تقريباً اين اتفاق نظـر وجـود دارد كـه چـون سـازمان استانداردسـازي، مالـك قـانوني اسـناد          
كنند مكلف به كسـب اجـازه    استاندارد است لذا كليه اشخاصي كه از اثر استفاده تجاري مي

امـا در خصـوص اينكـه چـه     . داخت حق االمتياز بر اساس مفاد قرارداد هستنداز سازمان و پر
كند ميان صاحبنظران اخـتالف نظـر وجـود دارد بـدين      كسي از اين اسناد استفاده تجاري مي

ترتيب كه به عقيده برخي، چون توليدكنندگان هستند كه در نهايـت از آزمايشـهاي منـتج از    
كننـد، آنهـا مكلـف بـه پرداخـت ايـن حـق االمتيـاز          ري مياسناد استانداردسازي استفاده تجا

هستند اما اكثـر صـاحبنظران بـا انتقـاد از ايـن نظريـه معتقدنـد كـه اسـتفاده ابتـدايي از اثـر را            
اند و آنها بايد اين حق االمتيـاز را بپردازنـد چـون آنهـا      طراحان آزمايشهاي انطباق انجام داده

بـا اسـتانداردهاي سـازمان اسـتاندارد را بـه اطـالع       با دريافت مقداري پول، انطبـاق محصـول   
اين عقيده امروزه پذيرفته شده و نتيجه قبول آن اين است كه اگـر از  . ٢رسانند توليدكننده مي

بـه  ‐آزمايشهاي طراحي شده، منافعي به دست آيد در اين منافع هم سازمان استانداردسـازي  
مشـتركاً از   ‐نوان صاحب اثـر اشـتقاقي  به ع‐و هم طراح آزمايشها  ‐عنوان صاحب اثر اصلي
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  .٧٦، ص )١٣٨٥(،ينيرحسيحسن مد يس .١
2. Martin B.H. Weiss and Michael B. Spring, op.cit., p.9. 
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در خصوص ميزان سهم هـر يـك، بـر اسـاس سـهم المسـمي عمـل        . ١منافع سهم خواهند برد
شود و در صورت عدم وجود قراردادي در اين زمينه، اصـل بـر سـهم مسـاوي دو طـرف       مي

  . است مگر آنكه با بررسي كارشناسي، سهم و نقش يك طرف احراز گردد
ن اجـازه  يـ ا يدر صورت مخالفـت سـازمان استانداردسـازي بـا اعطـا     پرسش ديگر اينكه 

ت کـرد؟ در پاسـخ   يـ دکنندگان حمايو تولکنندگان  مصرف يتوان از منافع عموم مي چگونه
توان گفت كه علي االصول تهيه و طراحي آزمايشهاي استاندارد از سوي اشخاصـي غيـر    مي

الباً براي راحتي بيشتر توليدكننـدگان  از سازمانهاي استانداردسازي، امري ضروري نبوده و غ
توان به استناد ضرورت، معتقد به صدور مجوز اجباري بود خصوصاً آنكه ايـن   است لذا نمي

مجوزها، برخالف قاعـده حمايـت از مالكيـت صـاحبان كپـي رايـت بـوده و تنهـا در مـوارد          
خـالف اصـل را   مصرح قانوني قابل اعمال است و در موارد ترديد، نبايـد حكـم اسـتثنايي و    

اي پـيش رود كـه دولـت در شـرايط بسـيار خـاص و        با اينحال اگر شرايط بگونـه . تعميم داد
ــوم توليد      ــافع عم ــالف من ــر خ ــازي را ب ــازمان استانداردس ــدام س ــطراري اق ــدگاناض و  كنن

تواند بطور استثنايي حكم بر مجوز اجباري صادر نمايد هـم چنـان    بداند ميكنندگان  مصرف
  .شود ها مانند آمريكا از اين راهكار استفاده ميكه در برخي كشور

  رانيگاه موضوع در حقوق ايجا .۳

براي بررسـي جايگـاه حقـوق مالكيـت فكـري در مراحـل سـه گانـه استانداردسـازي در          
  :ايم حقوق ايران، اين گفتار را به سه بند تقسيم كرده

  مرحله وضع استاندارد. ۳‐ ۱

اصـالح قـوانين و مقـررات مؤسسـه اسـتاندارد و       قانون  يكدر كشور ما و بر اساس ماده 
ــران  ــنعتي اي ــات ص ــوب  تحقيق ــم ۱۳۷۱مص ــع رس ــرا ي، مرج ــتاندارد   يب ــع اس ــه و وض تهي

اســت و جــز در مــورد    ٢»موسســه اســتاندارد و تحقيقــات صــنعتي ايــران    «محصــوالت، 
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1. Office of Technology Assessment, op.cit. 

2. Institute of Standards and Industrial Research of Iran (ISIRI). 
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 ياسـتانداردها  ين و اجـرا يـي کـه تع – يهسته ا يو انرژ ييراجع به مواد دارو ١ياستانداردها
 يمرتبط با انـرژ  يو دستگاهها يب با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيآن با به ترت

اسـت کـه    يقات صـنعت ير محصوالت، موسسه استاندارد و تحقيدر مورد سا ‐٢است يا هسته
  .پردازد مي ن و انتشار استانداردهايه، تدويبه ته

اسـتانداردهايي بـوده انـد    استانداردهايي كه در اين سازمان وضع شده است، عموماً جزو 
كه بـراي وضـع آنهـا نيـاز بـه فنـاوري پيچيـده مشـمول ثبـت اختـراع نبـوده و غالبـاً ملهـم از              

ي است و تعارضي با حقـوق ثبـت اختـراع شخصـي پيـدا      الملل بين استانداردهاي پذيرفته شده
ــد      ــزايش احتمــال وضــع اســتانداردهاي جدي ــا اف ــده و ب ــن حــال در آين ــا اي نكــرده اســت، ب

الت پيشرفته در حوزه هايي مانند مخـابرات و فنـاوري اطالعـات، سـازمان بايـد حـق       محصو

                                                                                                                                        
يالت موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با تصـويب  گذشته از پيشينه تاريخي غير مدون استاندارد در ايران اولين تشك

به لحاظ ضرورت تعيين ويژگيهـا و نظـارت    ١٣٣١بعدها در سال . شود شمسي مطرح مي ١٣٠٤قانون اوزان و مقياسها در سال 
سـازماني   بر كيفيت كاالهاي صادراتي و وارداتي ايجاد يك تشكيالت رسمي مورد توجه قرار گرفته و هسته اوليه تشكيالت

بـا   ١٣٣٩در سـال  .گيـرد  اي در وزارت بازرگـاني وقـت شـكل مـي     موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران بصـورت اداره 
تصويب قانون تاسيس موسسه استاندارد ايران اين موسسه كار خود را در چهارچوب هدفها و مسـئوليتهاي تعيـين شـده آغـاز     

در آمـده و   ISOالمللي استاندارد  به عضويت سازمان بين ١٣٣٩تي ايران در سال موسسه استاندارد و تحقيقات صنع. نمايد مي
المللي حضور فعال داشـته و بـر    هاي فني بين اي كه در بيشتر كميته اين عضويت تا به امروز به شكل موثري ادامه دارد به گونه

كميتـه فنـي اصـلي و فرعـي      ١١١عـال و در  كميته فني اصلي و فرعي عضو ف ١٢٧اساس آخرين اطالعات دريافتي از ايزو در 
انجـام تحقيقـات بـه     –تعيين، تدوين و نشر اسـتانداردهاي ملـي   : (وظايف و هدفهاي مؤسسه عبارتست از. باشد عضو ناظر مي

منظور تدوين استاندارد، باال بردن كيفيت كاالهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارآئي صنايع در جهت 
كنتـرل كيفـي كاالهـاي صـادراتي      –نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري  –ائي كشور، ترويج استانداردهاي ملي خودكف

مشمول استانداردهاي اجباري و جلوگيري از صدور كاالهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانـات رقابـت بـا كاالهـاي     
االهـاي وارداتـي مشـمول اسـتاندارد اجبـاري بـه منظـور حمايـت         المللي، كنترل كيفـي ك  مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين

راهنمــائي علمــي و فنــي  ،كننــدگان و توليدكننــدگان داخلــي و جلــوگيري از ورود كاالهــاي نــامرغوب خــارجي  ازمصــرف
ري بنـدي و ترابـ   مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسـته  –كنندگان  كنندگان و مصرف توليدكنندگان، توزيع

آزمايش و تطبيـق نمونـه كاالهـا بـا اسـتانداردهاي       –ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش  –كاالهاي مختلف 
 .)هاي الزم اي و صدور گواهينامه مربوط، اعالم مشخصات و اظهارنظر مقايسه

به منظور تعيين، تدوين و نشـر  «: راناصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايقانون  ١ب مطابق ماده .١
تحقيقـات صـنعتي    و نظارت بر اجراي آنها و همچنين انجام تحقيقات مربوط، مؤسسه استاندارد و) رسمي (استانداردهاي ملي 

  ».شود به موجب مواد بعدي اين قانون انجام وظيفه خواهد نمود ايران كه در اين قانون اختصاراً مؤسسه ناميده مي

  .قانون ٣ماده  ٢و  ١ يهاتبصره  .٢
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اصـالح قـوانين و   قـانون   ۳مـاده   ۲صاحب اختراع را رعايـت كنـد بخصـوص آنكـه در بنـد      
انجـام   ن موسسـه، يـ ف اياز وظـا  يکـ ي، مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صـنعتي ايـران  

اال بـردن كيفيـت كاالهـاي توليـد داخلـي، كمـك بـه        تحقيقات به منظور تدوين استاندارد، ب
ازمنـد  ين هـدف چـه بسـا ن   ياعالم شده است و تحقق ا بهبود روشهاي توليد و كارآيي صنايع

 يد و کمـک بـه ارتقـا   يـ جد ين اسـتانداردها يتـدو  ياز اختراعات ثبت شده بـرا  يريگ بهره
از اختراعـات   يريـ گ بهـره  ين حال برايبا ا. د خواهد بودين تولينو يت کاالها و روشهايفيک

. کنـد  مـي  دايـ د، با حقـوق صـاحبان ورقـه اختـراع برخـورد پ     يجد ين استانداردهايتدو يبرا
: ۱۳۸۶قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و عالئم تجاري مصوب  ۱۵مطابق صدر ماده 

 از اختـراع ثبـت   يبـردار  الـف ـ بهـره   :  ر اسـت يب زينامه اختراع به ترتياز گواه يحقوق ناش«
» . ... ، مشروط به موافقت مالک آن است ر از مالک اختراعيغ يران توسط اشخاصيشده در ا

بر اساس اين ماده، هرگاه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي بخواهـد از فنـاوري مشـمول    
استفاده كرده و استاندارد جديد وضع نمايد بايـد   ‐كه در ايران به ثبت رسيده است–اختراع 

منـدرج در  » بهره بـرداري «اع كسب اجازه كند و اين موضوع از اطالق واژه از صاحب اختر
قـانون   ۶۰عدم كسب اجازه از سوي موسسـه مطـابق مـاده    . قابل استنباط است ۱۵صدر ماده 

فوق االشعار از مصـاديق نقـض حـق محسـوب شـده و مشـمول ضـمانت اجراهـاي مـدني و          
  .كيفري مقرر در قانون خواهد بود

كه صاحب اختراع با وجود شرايط متعارف حاضـر بـه اعطـاي اجـازه بـه      اما در مواردي 
كند، حقوق ايران امكان صـدور مجـوز اجبـاري     موسسه نيست يا شرايط اضطراري اقتضا مي

بنـد   ۲قسـمت  . را از سوي دولت به نفع موسسه استاندارد بطور ضمني پيش بيني كرده اسـت 
ي پـاريس، بـه مبنـاي سوءاسـتفاده از     الملل بين يهقانون اجازه الحاق ايران به اتحاد ۵الف ماده 

حق مالكيت صنعتي و تجويز براي اتخاذ اقدامات مناسب در برابر ايـن سوءاسـتفاده تصـريح    
كرده و در انتهاي بند مثالي را براي سوءاستفاده بكار برده كه عبارت است از عدم اقـدام در  

تـوان صـاحب اختراعـي كـه از      مـي بهره برداري از اختراع ثبـت شـده كـه مطـابق ايـن مثـال       
دهـد   كند و اجازه بهره برداري از آن را به موسسه استاندارد نمـي  اختراعش بهره برداري نمي

امـا در حقـوق مـا مسـتند     . را به سوءاستفاده از حق مالكيت خصوصي بر اختراع مـتهم نمـود  
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نون عالئـم و  در اين باره و راهكار حقوقي مقابله بـا آن مقـرر شـده و سـكوت قـا     تري  روشن
 ۱۷بـر اسـاس بنـد الـف مـاده      . توسط قانون جديد رفع شـده اسـت   ۱۳۱۰اختراعات مصوب 

تواننـد از   ير، مـ يـ بـات ز يت ترتيـ ، بـا رعا  ا شخص مجـاز از طـرف آن  يدولت « : قانون جديد
  :ندينما يبردار اختراع بهره

ماننـد   يعمـوم ربـط منـافع    ين مقام دسـتگاه ذ يا باالترير يکه با نظر وز يالف ـ درموارد 
کشور، اقتضاء کند کـه   ياقتصاد ياتيح ير بخشهايا توسعه ساي، بهداشت  هي، تغذ يت مليامن

ا يـ مالـک   ياز سـو  يبـردار  ا بهـره يـ د و يـ نما يبـردار  ا شخص ثالث از اختـراع بهـره  يدولت 
از  يبـردار  ر با رقابـت آزاد بـوده و از نظـر مقـام مـذکور، بهـره      ياو مغا يشخص مجاز از سو

س سـازمان ثبـت اسـناد و    يـي مرکـب از ر  يونيسـ يع رافع مشکل باشـد، موضـوع در کم  اخترا
، دادسـتان کـل    هييس قوه قضايير يکشور با معرف يوان عالياز قضات د يکيامالک کشور، 

ربـط مطـرح و درصـورت     ين مقام دسـتگاه ذ يا باالترير يس جمهور و وزيينده ريکشور، نما
ا شـخص ثالـث بـدون موافقـت مالـک      يـ  يازمان دولتون مذکور، سيسين کميي، با تع بيتصو

  ».دينما يم يبردار ، از اختراع بهره اختراع
ماننـد لـزوم    يکـه منـافع عمـوم    يشـود، در مـوارد   همانطور كه از بند فوق اسـتنباط مـي   

کشور اقتضـاء کنـد    ياقتصاد ياتيح يت محصوالت يا توسعه بخشهايتضمين و گسترش امن
بـراي  (ر با رقابت آزاد اسـت  ياو مغا يا شخص مجاز از سويمالک  ياز سو يبردار ا بهرهيو 

مثال، مخترع برغم وجود شرايط متعارف، حاضر به اعطاي اجـازه بهـره بـرداري بـه موسسـه      
توانـد   ا شخص ثالـث مـي  ياز اختراع رافع مشکل باشد دولت  يبردار و بهره) استاندارد نباشد

  .١دينما يبردار از طريق نهاد مجوز اجباري، از اختراع بهره
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د، اجازه صدور مجوز اجباري را در جـايي كـه صـاحب ورقـه اختـراع      يقانون جد ١٧راد شود که ماده يممکن است ا .١

د، اصـل بـر عـدم    يـ ح نکرده و در موارد ترديكند، تصر برغم شرايط مناسب اقتصادي، از انعقاد قرارداد خودداري مي
مجـاز اسـت    يو تنها در موارد مصرحه قانون ييک نهاد کامالً استثناين نهاد ياست چون ا يامکان صدور مجوز اجبار

و يا بهره بـرداري از سـوي مالـك يـا شـخص مجـاز از       ...«اين قانون يعني  ١٧توان از جمله كلي مقرر در ماده  ياما م
اسـتنباط كـرد   » ...كل باشـد سوي او مغاير با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذكور، بهره برداري از اختراع، رافـع مشـ  

صاحب حق اختراع از انعقاد قرارداد با وجود شرايط مناسب، نوعي عمل مغاير با رقابـت آزاد و نـوعي    يكه خوددار
قانون اساسي مـا   ٤٠توان از اصل حقوقي منع سوءاستفاده از حق كه در اصل  باشد؛ همچنين مي سوءاستفاده از حق مي
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 ين مبحـث آن اسـت کـه اگـر صـاحب اختـراع عمـداً از افشـا        ين نکته مربوط به ايآخر
د و يـ د و پـس از وضـع اسـتاندارد و تول   ينما يند وضع استاندارد خوددارياختراع خود در فرا

خـود،   يو اسـتناد بـه حـق انحصـار     يعرضه محصوالت تحت آن استاندارد، بـا طـرح دعـو   
ران در قبـال  يـ شـود، موضـع حقـوق ا    مي محصوالت ياستانداردساز يف اجرايخواستار توق

  چه خواهد بود؟ ين فرديچن
بـه   يز راه حلـ يما ن ييه قضاياند رو را مقرر نداشته يحينه راهکار صرين زمين ما در ايقوان

اصـل منـع   . اسـتناد جسـت   يد بـه قواعـد و اصـول عـام حقـوق     يـ ن رو بايـ دهـد از ا  نمي دست
رفتـه شـده   يران پذيا يقانون اساس ۴۰در اصل  يک اصل حقوقيعنوان  سوءاستفاده از حق به

ر و يـ له اضـرار بـه غ  يش را وسـ يتواند اعمال حق خو نمي چکسيه«: ن اصليبر اساس ا. است
 ت خـود سوءاسـتفاده  يـ لذا مالک ورقه اختراع که عمداً از حق مالک» .قرار دهد يمنافع عموم

ورود  يمحصـوالت و بـه نـوع    يان استانداردسـاز يتوقف جر يبرا يا لهيکند تا آن را وس مي
ن يـ ا. ت نخواهـد بـود  يـ اکنندگان قرار دهـد، قابـل حم   د و مصرفيتول يضرر به منافع عموم

 ييـ چ ضـمانت اجرا يدهد امـا هـ   مي ت از صاحب اختراع را به ماي، جواز عدم حماياصل کل
د که عدم اسـتناد صـاحب   ن نظر شيتوان قائل به ا مي رسد مي به نظر. دارد نمي انيرا ب يروشن

ر در اسـتناد بـه آن،   يو تـاخ  يان استانداردسـاز ياز جر ياختراع به اختراع خود در زمان آگاه
ت اسـتناد  يـ گـردد و حـق اسـقاط شـده، قابل     مـي  حـق محسـوب   يا ضـمن ي ياسقاط فعل ينوع

 عمـداً صـاحب ورقـه عالمـاً    : د گفـت يگر، بر اساس قاعده اقدام باير ديبه تعب. نخواهد داشت
نکـه جمـع   يا ين بـرا يت نخواهد بود؛ بنـابرا يقابل حما ين شخصيه خود اقدام کرده و چنيعل
گر از حق يد يمربوط به استاندارد و از سو يکسو از منافع عمومياز  يعنيم يان دو حق کنيم

کـه بـر اسـاس     يم؛ نظـر يرين را بپـذ ينـاب يد نظر بيم باييت نمايمخترع حما يت خصوصيمالک
نحـال  يشـود بـا ا   نمـي  رفتهيات استاندارد پذيف عمليتوق ياختراع براآن، درخواست صاحب 

ار صـاحب  يمنصفانه در اخت يا الزحمه ، حقيند استانداردسازيبعد از استفاده از اختراع در فرا

                                                                                                                                        
بيني نشـده در قـانون جديـد را يكـي از مصـاديق       نون جديد بهره گرفت و مورد پيشمندرج است، براي رفع نقيصه قا

ير يـا تجـاوز بـه منـافع     غتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به  هيچ كس نمي«: دانست كه به موجب آن ٤٠اصل 
  ».عمومي قرار دهد
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شـود کـه سـازمان     مـي  هي، توصـ يحقـوق  ين راهکارهايدر کنار ا. اختراع قرار خواهد گرفت
مشـمول   يهـا ينـه فناور يخـود را در زم  يدرت جسـتجو ران قيا يقات صنعتياستاندارد و تحق

ش شـروط منصـفانه و متعـارف، صـاحبان اختـراع را بـه       ين با افـزا ياختراع باالتر ببرند؛ همچن
ن افراد، توسل به تله اختـراع را  يا يبرا يالتيب کرده و با در نظر گرفتن تسهيآن ترغ يافشا

  .بسازند يراقتصاديتاحد امکان غ

  استاندارد مرحله انتشار. ۳‐۲

ن مرحلـه  يدر ا يت فکريمالک يم، بحث اصليهمانطورکه در مرحله انتشار استاندارد گفت
. ه و منتشـر شـده اسـت   يـ بر اسناد ته يموسسه استانداردساز يو هنر يت ادبيحق مالک يادعا
دکننـدگان  يعموم تول يآگاه يکشور، برا يقات صنعتيز موسسه استاندارد و تحقيران نيدر ا

منتشـر کـرده و از    يکيا الکتروني يکيزيرا به صورت ف يمحصوالت، اسناد ياردهااز استاند
 اثر يت موسسه، به عرضه عموميوب سا ياز آنها بر رو يطرق مختلف مانند قرار دادن برخ

ران، موسسـه  يـ ن ايا مطـابق قـوان  يـ ن اسـت کـه آ  ينه اين زميدر ا ياما پرسش اساس. پردازد مي
ن اسـناد را بـه   يـ کـرده و ا  يو هنـر  يت ادبيمالک ين اسناد ادعايا يتواند بر رو مي استاندارد

حـق   يآن، تقاضـا  يکنندگان تجـار  ل بر شمارد و از استفادهيع و اصيبد يک اثر ادبيعنوان 
  د؟ ياز نماياالمت

ران، جـزو  يـ ا اسناد مزبور در حقـوق ا يد که آيد دين پرسش ابتدا بايپاسخ دادن به ا يبرا
ت مولفـان و مصـنفان و   يـ قـانون حما  ۱مطـابق مـاده   . ريـ ا خيـ ند شـو  مـي  محسـوب  يآثار ادب

 ديـ دآورنـده پد يا ابتکـار پد يـ ، بـه آنچـه از راه دانـش و هنـر و     ۱۳۴۸هنرمندان مصوب سال 
جاد آن بکـار رفتـه،   يا ايا ظهور و يان و يکه در ب يا روشيقه يد بدون در نظر گرفتن طريآ مي

است که اسناد راجع بـه اسـتاندارد محصـوالت     يکل يف بقدرين تعريا. گردد مي اثر اطالق
د بحـث  رن ماده، در مورد اسناد مـو يمذکور در ا يارهايرد چرا که معيگ مي در بر يرا براحت

گـر، چـون اسـناد مزبـور از راه دانـش و ابتکـار موسسـه اسـتاندارد و         ير ديصادق است به تعب
 ۲مـاده   ۱به عالوه بنـد  . رنديگ مي ف اثر قراريخلق شده اند لذا مشمول تعر يقات صنعتيتحق

 ،جزوه ،رساله ،ن بند، کتابيبر اساس ا. کند مي دييز استدالل مزبور را تايقانون مورد اشاره ن
ن يـ ت ايـ مـورد حما  يبه عنوان اثرها يو هنر يو ادب يو فن يگر علميشنامه و هر نوشته دينما
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ک يـ اندارد بـه عنـوان   ن اسـاس، اسـناد موسسـه اسـت    يـ بر ا. ت قرار دارنديقانون، مشمول حما
 مقـرر در قـانون قـرار    يو معنـو  يت مـاد يـ محسوب شده و مشـمول حما  يو فن ينوشته علم

موسسـه   ير را بـرا يز يو معنو يتوان حقوق ماد مي قانون فوق ۳با استنباط از ماده . رديگ مي
 ياثـر و حـق بهـره بـردار     ينشر و پخش و عرضـه و اجـرا   يحق انحصار: استاندارد برشمرد

دآورنـده  ين قانون، حق انتساب اثر به پديا ۱۹و  ۱۷ن مواد يهمچن. از نام و اثر يو معنو يماد
ت يرسـم ه صـاحب حـق بـ    يت را بـرا يـ ر در اثر مورد حماييا تغيف يا منع تحريو حق اجازه 

  .آورد مي ت به عمليحما ين حقوق معنوياز ا يشناخته و بطور دائم
توانـد از اسـناد خـود بـه عنـوان       مي اندارد،دهد که موسسه است مي نشان يمواد فوق بخوب

خواستار اعمـال   ييکرده و از مراجع قضا تيرمجاز حمايغهاي  در برابر استفاده يک اثر ادبي
. گردد) به بعد ۲۳مواد ( ۱۳۴۸مقرر در فصل چهارم قانون  يو مدن يفريک يضمانت اجراها

ن يـ از آن اسـت کـه ا   يحـاک  زيـ ران نيـ ا يقات صـنعت يه موسسه استاندارد و تحقيبه عالوه رو
ن اسناد يا يو هنر يت ادبيکند که حقوق مالک مي حياسناد منتشره خود تصر يمرجع، بر رو

 از آن منـوط بـه کسـب اجـازه از موسسـه      يمتعلق به موسسه است و هرگونـه اسـتفاده تجـار   
ا يـ ند کسب درآمد ک ر و از آنياسناد مزبور را بدون اجازه تکث ين اگر شخصيبنابرا. باشد مي
کسب درآمـد از   که موسسه را از منتشر سازد يا گونه ، آنها را بهيداشت ماد بدون چشم يحت

  . موسسه مسئول استگرفته و در برابر د، نقض حق صورتين اسناد محروم نمايفروش ا محل
گـردد، بلکـه    مـي  اعمـال  يکـ يزيط فيران از اسناد موسسه نه تنها در محـ يت حقوق ايحما

موسســه اســتاندارد و ) تيوب ســا(ق تارنمــا يــکــه از طر–ن ســازمان يــا يکــياســناد الکترون
و  يت ادبـ يـ ت در قالب مالکيز مشمول حماين ‐١در دسترس کاربران است يقات صنعتيتحق
ر، اجـرا و  يـ ، حـق تکث ۱۳۸۲مصـوب   يکيقانون تجارت الکترون ۶۲مطابق ماده . هستند يهنر
ت مولفان، مصنفان و هنرمندان مصـوب  يت قانون حمايآثار تحت حما) عرضه و نشر(ع يتوز

در  يفکـر هـاي   تيـ ت از حقـوق مالک يـ ن حمايباشند؛ همچنـ  مي ٢اميبه صورت داده پ ۱۳۴۸
____________________________________________________________________ 

 

1. See: www.isiri.org. 

از واقعـه،   يهـر نمـاد  ) Data Message(ام يـ داده پ«: رانيـ ا يکـ يقـانون تجـارت الکترون   ٢بر اساس بند الف ماده  .٢

افـت،  يد، ارسال، دريد اطالعات توليجد يها ريا فناويو  ي، نوريکيل الکترونيا مفهوم است که با وساياطالعات 
  ».شود يا پردازش ميره يذخ
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قانون مزبـور   ۷۴ماده . است ۱۳۴۸حق مولف مشمول قانون  شامل يکيبستر مبادالت الکترون
 يا، ضـمانت اجـر  يکـ يط الکترونيدر محـ  يو هنـر  يت ادبـ يـ کننده حـق مالک  نقض يز براين

  .مقرر داشته است) جبران خسارت( يمدن يضمانت  اجرا ۷۸و ماده  يفريک
مشـمول   يبه عنوان اثر ادب يقات صنعتينکه اسناد موسسه استاندارد و تحقيپس از اثبات ا

موسسـه   يا در صورت خوددارين پرسش پاسخ داد که آيد به ايقرار دارند با يت قانونيحما
مـورد مطالعـه،    يتوان همانند کشورها مي به انتشار آنها يروراز ضياز انتشار اسناد مربوط و ن

ن ياسـت چـرا کـه در قـوان     يران بهـره بـرد؟ پاسـخ متاسـفانه منفـ     يـ در ا ياز نهاد مجوز اجبار
نشـده اسـت البتـه در     ينـ يب شيپـ  يو هنـر  ينـه آثـار ادبـ   يدر زم ين نهـاد يران، چنـ يـ موجود ا

ن نهــاد مقــرر شــده و يــ، ا)پــويوا( يت فکــريــمالک يســازمان جهــان يشــنهاديس پينــو شيپــ
و حقـوق مـرتبط    يو هنـر  يت ادبـ يـ ت از حقـوق مالک يـ س قانون حماينو شيکنندگان پ هيته

ن يـ ب ايرا در مـتن گنجانـده بودنـد امـا چـون طـرح و تصـو        يز نهـاد مجـوز اجبـار   يـ ران نيا
 ۱۳۴۸کنار گذاشته شد، لذا همچنان قانون  ياسالم يس از دستور کار مجلس شوراينو شيپ
بـه   يح و ضمنيچ اشاره صريز هين قانون نيالزم االتباع است که ا يو هنر ينه آثار ادبير زمد

ت يـ حما يط و اصل حقـوق ين نهاد بر خالف قاعده تسلينکرده است و چون ا يمجوز اجبار
از آن بهـره   يتوان جـز در مـوارد مصـرح قـانون     نمي صاحب مال است يت خصوصياز مالک

ن يـ دهـد؛ بـر ا   مـي  را بدون اذن مالک را ياز مال فکر يريگ بهره ن نهاد اجازهيرا ايگرفت ز
 يو عالئـم تجـار   يصـنعت  ياس با قانون ثبت اختراعات، طرحهـا يتوان با کمک ق نمي اساس

و  يت ادبـ يـ فوق را به حـوزه مالک هاي  نهيدر  زم ي، امکان صدور مجوز اجبار۱۳۸۶مصوب 
  . ستيبه موضوع مشکوک ن يد قابل تسريدر موارد ترد ييرا حکم استثنايم داد زيتعم يهنر

  : متوسل شد ين خال ممکن است به چند راهکار قانونيرفع ا يبرا
اصالح موادي از قانون برنامه چهـارم توسـعه اقتصـادي،    «راهکار نخست، استناد به قانون 

اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصـل چهـل و چهـارم    
ران  بـه  يـ در ا ١يسـاز  يگسـترش خصوصـ   ياست که برا» ۱۳۸۷اساسي مصوب  قانون) ۴۴(

حقـوق و امتيـازات انحصـاري ناشـي از     « : ايـن قـانون   ۵۱مطـابق مـاده   . ده استيب رسيتصو

____________________________________________________________________ 
 

1. Privatization. 
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اين قانون شـود، در ايـن   }يبازار رقابت{) ۴۸(تا ) ۴۴(مالكيت فكري نبايد موجب نقض مواد
) الـف  :يا چند تصميم زيـر را اتخـاذ كنـد   شوراي رقابت اختيار خواهد داشت يك  ،صورت

ــوق     ــد دوره اعمــال حق ــه تحدي ــا عــدم اعمــال حقــوق انحصــاري از جمل ــت ي توقــف فعالي
ن مـاده ممکـن اسـت اسـتدالل شـود کـه اگـر موسسـه         يـ بر اساس بند الـف ا ) ؛ بانحصاري

خـود بـر اسـناد اسـتاندارد سوءاسـتفاده       يران از حق انحصـار يا يقات صنعتياستاندارد و تحق
توانـد مـانع اعمـال حقـوق      مي رقابت يکه حقوق رقابت مخدوش شود، شورا يا ند بگونهک

سـال   يسـ (موسسه بر اسناد  يت از حقوق انحصاريا دوره حمايصاحب حق شده  يانحصار
از  يتواند مشکل ناشـ  مي ن قانون،ياستناد به ا. د سازديرا تحد) ا عرضه اسناديخ انتشار ياز تار

د يـ نحـال با يحـل کنـد بـا ا    يرا تاحـدود  يمجـوز اجبـار   ينيب شينه پيدر زم ۱۳۴۸خال قانون 
قابل استناد و اعمـال   يتنها زمان يقانون اساس ۴۴اصل  يکل ياستهايتوجه داشت که قانون س

بـا اسـتناد بـه     يقـات صـنعت  يد که موسسه اسـتاندارد و تحق يرقابت احراز نما ياست که شورا
را مخـدوش سـاخته اسـت؛     يدارد، رقابـت بـازار  خود بر اسناد راجع به اسـتان  يحق انحصار

ن شـورا  يـ م ايرقابت است چه بسا تصم يار شورايت چون در اختيد دوره حمايتحد يوانگه
نفعـان اسـتفاده از مفـاد اسـناد     يان و ذيمتقاضـ  يت از اسناد، چندان بـرا يبر کاهش مدت حما

  .استتري  ياز به راهکار فوريراهگشا نباشد و ن
ن يـ ا ۱بـر اسـاس مـاده    . اسـت  ۱۳۳۹مصوب  يت مدنيبه قانون مسئول راهکار دوم استناد

ا يـ  يا سـالمت يـ ا مـال  يا عمداً باعث ورود لطمه به جان ي ياطياحت يجه بيقانون، هر کس در نت
جاد شـده، گـردد مکلـف    يافراد ا يکه به موجب قانون برا يگريا هر حق دي يشهرت تجار

قه جبران خسـارت را دادگـاه   يزان و طريو م تيفي، ک۳اده خسارت است و مطابق مبه جبران 
ن قـانون، اگـر دادگـاه    يبا استفاده از مجوز ا. دين نماييتواند تع مي با توجه به اوضاع و احوال

د و رقابت و شـهرت  يتواند به حق تول مي ص دهد که اقدام موسسه در عدم انتشار اسناديتشخ
ر جبـران خسـارت را صـدور مجـوز     توانـد راهکـا   مي دکنندگان لطمه وارد سازديتول يتجار
ن راه يـ ن حـال، امکـان اتکـا بـه ا    يـ با ا. ديقرار داده و دستور انتشار اسناد را صادر نما ياجبار

 يداشته و بـرا  يشتر ارزش نظرين راهکار بيار کم است لذا ايبس يه عملير در رويحل و تفس
نـد کـه   يدالل نمادادگاهها ممکن است اسـت  يما نامانوس است ضمن آنکه برخ ييه قضايرو
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ر از مـواد عـام   يتوان با ارائه تفس نمي است، يح قانونيازمند تصرين يچون صدور مجوز اجبار
  .استنباط کرد ين مجوز را بطور ضمنيامکان صدور ا يت مدنيمسئول

ل قـانون  يـ ن گفت که بهتر است مقنن بـا تکم يد چنيدر هر حال با توجه به مطالب فوق با
بـه   يازيـ د تا نينما ينيش بيز پين يو هنر يت ادبيرا در حوزه مالک ي، نهاد مجوز اجبار۱۳۴۸

حساسيت و اهميـت  . نمود يرين عام نباشد و از تشتت آرا جلوگير مختلف از قوانيارائه تفاس
 ١شود كه بدانيم در صورت الحاق ايران به سازمان تجـارت جهـاني   موضوع زماني بييشتر مي

تر شركتهاي خـارجي در بـازار مـا،     كان فعاليت آزادانهو گسترش بازار رقابتي در كشور و ام
احتمال بروز تعارضات اين چنيني ميان توليدكنندگان خارجي و سازمانهاي استانداردسـازي  
بيشتر خواهد بود لذا بهتر است كه قانونگذار از هم اكنـون مقـررات صـريحي در ايـن زمينـه      

  .وضع نمايد
بينـي نشـده    ين است كه قاعده زوال حقـوق نيـز پـيش   نكته قابل انتقاد ديگر در قوانين ما ا

تـوان بـه قاعـده مزبـور      است بنابراين در مواردي كه سازمان، اسناد خود را توزيع كند، نمـي 
استناد جست زيرا اين قاعده استثنايي بايد در قانون تصريح شود و حكم مقرر در قانون ثبـت  

تعميم داد؛ حتي در صورتي كـه ايـران    توان به حوزه مالكيت ادبي و هنري اختراعات را نمي
به عضويت سازمان تجارت جهاني درآيد نيز بايد اين قاعده در قوانين داخلي مـا درج شـود   
تا بتوان از آن بهره برد زيرا به صرف الحاق به سـازمان مزبـور و پـذيرش اصـول و مقـررات      

ي از ايـن قاعـده،   گيـر  توان از قاعده زوال حقوق برخـوردار شـد چـرا كـه بهـره      تريپس، نمي
امري كه بايـد مـورد توجـه قانونگـذار مـا در       ،منوط به درج آن در قوانين داخلي ايران دارد

  .قرار گيرد ۱۳۴۸اصالح قانون 

  مرحله اجراي استاندارد  .۳‐۳

ک يـ دکننـده  ياسـتاندارد، تول  يم، در مرحلـه اجـرا  ين اشـاره داشـت  يش از ايهمانطورکه پ
صـالح اسـتاندارد    ياتهـا يد آن را به هيمحصول به بازار، باگرفتن مجوز ورود  يمحصول برا

ن ييتع يا نبودن محصول را با استانداردهايش انطباق، سازگار بودن يبسپارد تا بر اساس آزما
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قـانون اصـالح قـوانين و مقـررات       ۳مـاده   ۸در کشور مـا، بـر اسـاس بنـد     . نديشده احراز نما
ــران   ــات صــنعتي اي ــتاندارد و تحقيق ــه يوظ ،مؤسســه اس ــا   ف ــه كــاال ب ــق نمون ــايش و تطبي آزم

بـا   هـاي الزم  اي و صدور گواهينامه استانداردهاي مربوط، اعالم مشخصات اظهار نظر مقايسه
قـانون   ۳مـاده   ۴و  ۳هـاي   ن مطابق تبصـره يهمچن. است يقات صنعتيموسسه استاندارد و تحق

تواننـد   افت نمـوده باشـند مـي   هايي كه تاييديه الزم را از موسسه دري آزمايشگاه: فوق االشعار
ــوط      ــي مرب ــتانداردهاي مل ــا اس ــا ب ــي كااله ــق ويژگ ــا تطبي ــه ب ــد  در رابط ــر نماين ــار نظ   .اظه

در زمينـه تعيـين ويژگـي كاالهـا و      ١ )جـز در مـورد مـواد دارويـي     (هـاي موسسـه    آزمايشگاه 
عنـوان  وسايل سـنجش، بـه   ) كردن كاليبره ( مقايسه آن با استانداردهاي مربوط و تنظيم كردن

   .شوند هاي مرجع در كشور شناخته مي آزمايشگاه
ــا شــگاهيآزما ــدييموسســه، تا يکــه از ســو ييه ــراي ــتطب يه الزم را ب ــا ي ق محصــوالت ب

با اسـتفاده   ييارهايق ممکن است معين تطبيا ياند برا افت کردهين شده درييتع ياستانداردها
 مطـرح  يبداع در قالب اثـر اشـتقاق  ن ايت از اياز اسناد موسسه ابداع کرده باشند و بحث حما

ابـداع شـده    يارهـا يت از معيـ حما يبـرا  يقيا شخص حقيشگاه يالبته تاکنون آزما. گردد مي
د بـه  ين حال باينه ساکت است با اين زميز در ايران نيا ييه قضايت نکرده و رويحما يتقاضا

پرسش پاسـخ  ن يران روشن ساخت و ابتدا بديخاستگاه موضوع را در حقوق ا يلحاظ حقوق
 يک اثـر اشـتقاق  يـ ت بـه عنـوان   يران قابل حمايفوق در حقوق ا يابداع يارهايا معيداد که آ

ت از آثـار  يـ بـه حما  يچ اشـاره ا ين مـرتبط هـ  ير قـوان يو سـا  ۱۳۴۸ر؟ در قـانون  يـ ا خيهستند 
 يو هنـر  يت ادبـ يت از حقوق مالکيحه حمايس الينو شين رو در پينشده است از ا ياشتقاق

شـده بـود کـه همـانطور      ينـ يب شيز پين آثار نيت از اين خال حمايرفع ا يبط براو حقوق مرت
 يارهـا يتـوان مع  نمـي  د لـذا در حـال حاضـر   يب نرسـ يس بـه تصـو  ينو شين پيکه اشاره شد، ا

البتـه  . ت کـرد يـ حما يک اثـر اشـتقاق  يارها به عنوان يموسسات فوق را در خصوص ابداع مع
اسـت نـه    يلـ ي، تمث۱۳۴۸قـانون   ۲ت در مـاده  يـ مار شود که آثار مشمول حيممکن است تفس

د يـ جـاد شـده باشـد با   يا يو هنـر  يداشـته و از راه ادبـ   يکه جنبه ابتکار يلذا هر اثر يحصر
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مشـمول   يک اثـر ادبـ  يز يمورد بحث ن يابداع يارهاير، معين تفسيبر اساس ا. ١ت شوديحما
نـد؛ ضـمن آنکـه    يآ مـي  اربه شـم  ۱۳۴۸شوند و تابع قواعد و مقررات قانون  مي يت تلقيحما

قـات  يموسسـه اسـتاندارد و تحق   يبرا ين حسن است که محل درآمديا ين نظر دارايقبول ا
د ابتـدا از موسسـه   يـ ارها بايابداع مع يد براييتا يکند و موسسات دارا مي جاديران ايا يصنعت

ن يـ بـا ا . ازنداز به موسسه استاندارد بپرديبه عنوان حق االمت يکسب اجازه کنند و چه بسا مبلغ
نخست آنکـه قـانون   : رسد نمي رش به نظريل قابل پذيرِ ظاهراً مناسب، به سه دلين تفسيحال ا
 يتوان با توجه به اصـل قـانون   نمي است و يفريک يک سلسله ضمانت اجراهاي يدارا ۱۳۴۸

را ۱۳۴۸قـانون   ۲ت منـدرج در مـاده   يـ ق آثـار مشـمول حما  يبـودن جـرم و مجـازات، مصـاد    
، ۱۳۴۸ت قـانون  يـ مشمول حما يو هنر يک اثر به عنوان اثر ادبيرش يپذ: اًيثانگسترش داد؛ 

ا صاحب حق اسـت و چـون   يدآورنده يبه پد يو معنو يماد يحقوق انحصار يمستلزم اعطا
تـوان در   نمـي  ح کـرده باشـد لـذا   ياصل بر عدم انحصار است مگـر آنکـه مقـنن بـر آن تصـر     

ق محصول با استاندارد، حق انحصـار  يتطب يهااريدآورنده معيد، به موسسات پديصورت ترد
ن يـ ت از ايـ ار کم است، قبول حمايران بسيدر ا يابداع يارهايچون تعداد مع: اعطا کرد؛ ثالثاً

ان بـا اسـتفاده از اسـناد    ين خطر است که خارجيا يت دارايارها به عنوان اثر مشمول حمايمع
 يرا ابـداع کـرده و بـرا    ينينـو  ياارهـ ي، معيقـات صـنعت  ياستاندارد موسسه اسـتاندارد و تحق 

 ن موضـوع يـ گردنـد و ا  يت انحصـار يـ حما يران منتشـر سـازند و متقاضـ   يـ ن بـار در ا ينخست
ش از منـافع  يکشور به همراه داشته باشد که به مراتـب بـ   يبرا يفراوان يتواند تعهدات مال مي

ن رو، يـ از ا. آورد مـي  ران به دستيا يقات صنعتياست که موسسه استاندارد و تحق ياقتصاد
ق محصـول بـا   يـ تطب يارهـا يد گفـت کـه مع  يرسد با مي تر بنظر ير که قويت به نظر اخيبا عنا

  . شوند نمي ران محسوبيت در حقوق ايمشمول حما ياستاندارد، به عنوان اثر ادب
ق يتطب يارهايبخواهد مع ين است که اگر موسسه اين بند راجع به اياما پرسش دوم در ا

اجـازه بـه او    يران از اعطـا يـ ا يقـات صـنعت  يند و موسسه استاندارد و تحقمحصول را ابداع ک
د گفـت کـه چـون در    يـ وجـود دارد؟ در مقـام پاسـخ با    يکند، چه راهکار حقـوق  يخوددار
مقـرر نشـده اسـت لـذا      يو هنـر  يت ادبـ يـ در حـوزه مالک  يران، نهاد مجـوز اجبـار  يحقوق ا
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 ز مطـرح يـ ن مرحلـه ن يم در ايگفت) استاندارد مرحله انتشار(که در بند دوم  يرادات و ابهاماتيا
در  ينهـاد مجـوز اجبـار    ينيش بيو پ ۱۳۴۸ل و اصالح قانون ين راهکار تکميشود و بهتر مي
  .  است يو هنر يت ادبينه مالکيزم

  شنهادهايگيري و پ نتيجه

استاندارد عبارت اسـت از يـك سلسـله ضـوابط و معيارهـاي علمـي و فنـي كـه بـراي          . ۱
ي كاالها و خدمات مختلف و تشخيص انطباق كاالهـا و خـدمات توليدشـده بـا     قانونمندساز

 . شوند ول و ضوابط مقرر وضع شده و ميصا

كننــدگان  استانداردسـازي محصـوالت هــم داراي منـافع فــردي بـراي توليــد و توزيـع      .۲
اين فوايـد اقتصـادي   . كنندگان جامعه است محصول و هم داراي منافع عمومي براي مصرف

شود تا مقوله استانداردسازي بـا   باشد و اين آثار باعث مي ان داراي آثار حقوقي نيز ميگم بي
رابطــه تنگاتنــگ داشــته و حتــي  يت فکــريــبرخــي نهادهــاي حقــوقي از جملــه حقــوق مالک

بـا اينحـال، چـون استانداردسـازي عمـدتاً در سـه       . تعارضاتي نيز ميان آنها وجود داشته باشـد 
) استاندارد، مرحله انتشار استاندارد و مرحلـه اجـراي اسـتاندارد    مرحله وضع(مرحله متفاوت 

عتـاً  يكنـد و طب  گيرد، در هر مرحله، حقوق مالكيت فكري نقشي متفاوت ايفا مـي  صورت مي
  .شود مي متفاوت مطرح يتعارضات

 مطـرح  ييدر جـا  يت فکريو مالک يدر مرحله وضع استاندارد، تعارض استانداردساز .۳
ش يرد کـه پـ  يـ بهره گ ييهايشود در وضع استاندارد، از فناور ان ناگزير ميگردد که سازم مي
آن متعلق به اوست لـذا   ي، به عنوان اختراع ثبت شده و حقوق انحصارين توسط شخصياز ا

 يثبـت شـده جهـت استانداردسـاز     يتجارت از جمله استفاده از فناور يهرگونه استفاده برا
 يورقـه اختـراع دارد و ممکـن اسـت او از اعطـا      از به کسب اجازه از صاحبيمحصوالت، ن

 يمتـ يصـدور مجـوز، شـروط و ق    يا بـرا يـ د يـ نما يخوددار ياجازه به سازمان استانداردساز
در اين موارد، قانونگذار بسياري از كشورها و رويه قضـايي برخـي از   . رمتعارف ذکر کنديغ

ز ايـن طريـق هـم مختـرع     انـد تـا ا   آنها نهاد مجوز اجباري را بـراي رفـع مشـكل مقـرر داشـته     
كننـدگان از   اي شود و هم توليدكننـدگان و مصـرف   صاحب حق االمتياز متعارف و منصفانه
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در حقوق ايران نيز قـانون ثبـت    .منافع اعمال اختراع در وضع استانداردهاي جديد بهره ببرند
 با رفع خال قـانون ثبـت عالئـم و    ۱۳۸۶اختراعات، طرحهاي صنعتي و عالئم تجاري مصوب 

، امكان صـدور مجـوز اجبـاري را در مـوارد اسـتثنايي از جملـه در       ۱۳۱۰اختراعات مصوب 
بينـي   جايي كه رويه صاحب اختراع ضدرقابتي بوده يا شرايط اضطراري اقتضـا نمايـد، پـيش   

اما در مواردي كه صاحب اختـراع عمـداً از افشـاي    . كرده و در اين زمينه خال قانوني نداريم
ستانداردسازي خودداري كرده تا بعـدها بتوانـد جلـوي اجرايـي شـدن      اختراع خود در حين ا

استاندارد را بگيرد يا مبلغ بيشتري را براي اعطـاي اجـازه بهـره بـرداري از اختـراعش مطالبـه       
تـوان از قاعـده اقـدام اسـتفاده كـرد و حـق        كند، قانون مـا مقـرره صـريحي نـدارد؛ البتـه مـي      

را از صاحب اختراع سلب نمود با ايـن حـال بهتـر    درخواست توقيف اجرايي شدن استاندارد 
است خال قانوني ما در اين زمينه مرتفع گردد تا از ارائـه تفاسـير و صـدور آراي متعـارض و     

  .متشتت جلوگيري شود
کنندة اسـناد بـديع و ابتكـاري     هيدر مرحله انتشار استاندارد، ممكن است سازمانهاي ته. ۴

 يو هنـر  يت ادبـ يـ از حقوق مالک يخواهان برخوردارمحصوالت،  يراجع به استانداردساز
حـق   ياعطـا . ن اسناد را متعلق بـه خـود بداننـد   يشده و منافع حاصل از فروش ا) تيرا يکپ(

د از يـ ک سـو با يـ آورد کـه از   مـي  ن چـالش را بوجـود  يتواند ا مي ن سازمانهايبه ا يانحصار
 يگـر، منـافع عمـوم   يد يت کـرد و از سـو  يـ ن آثـار حما يدآورندگان ايپد يحقوق انحصار
د مـورد  يـ کننـدگان از اطالعـات راجـع بـه اسـتاندارد را با      د و مصـرف يتول يمربوط به آگاه

ا عـدم  يـ صـاحب حـق    يت سـازمانها يرا يل عدم پرداخت کپيتوجه قرار داد و چه بسا به دل
شـتر اسـناد را   ير و انتشـار ب يـ تکث ين سـازمانها، جلـو  يـ کسب اجازه از آنها در انتشـار اسـناد، ا  

ک يـ ان اطالعـات راجـع بـه    يـ کننـدگان در جر  د و مصـرف ياز تول ياريجه بسيگرفته و در نت
در مواردي كه متقاضيان استفاده از اسناد راجـع بـه اسـتاندارد،    . رنديد قرار نگياستاندارد جد

ورزند، سازمان به استناد حق مالكيت ادبي  از پرداخت حق كپي رايت سازمان خودداري مي
مانع هرگونه استفاده تجاري از اسناد از جمله تكثير و عرضه عمومي اسـناد   تواند و هنري مي

اي باشد كه حقوق رقابت را مخدوش كنـد و   شود اما اگر استناد به اين حق انحصاري بگونه
تواند از طريق نهاد مجـوز   اقدام سازمان، از مصاديق سوءاستفاده از حق تلقي شود، دولت مي
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اي  صالح داده و حق االمتياز منصـفانه  ذي زيع اسناد را به متقاضياناجباري، اجازه تكثير و تو
برخالف حقـوق ايـران كـه قـوانين موجـود آن فاقـد       . براي سازمان صاحب حق تعيين نمايد

توان براي رفع اين خال به تفاسير مختلفي دست يازيـد   اي در اين زمينه هستند؛ البته مي مقرره
شود كـه قانونگـذار كشـور     اشاره شد با اين حال توصيه مي كه به برخي از آنها در متن مقاله

ما با تكميل و اصالح قوانين موجود در زمينه مالكيت ادبي و هنـري و امكـان صـدور مجـوز     
شـود كـه بـدانيم در     شتر مـي يحساسيت اين موضوع زماني ب. اجباري، اين خال را مرتفع سازد

ش بـازار رقـابتي در كشـور و امكـان     صورت الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني و گسـتر 
تر شركتهاي خارجي در بازار مـا، احتمـال بـروز تعارضـات ايـن چنينـي ميـان         فعاليت آزادانه

توليدكنندگان خارجي و سازمانهاي استانداردسازي بيشـتر خواهـد بـود لـذا بهتـر اسـت كـه        
  .قانونگذار از هم اكنون مقررات صريحي در اين زمينه وضع نمايد

زمـاني   يت فکـر يـ له اجراي استاندارد، چالش ميان اسـتاندارد بـا حقـوق مالک   در مرح .۵
ل مـورد  يع و اصـ يک اثـر بـد  يـ توانـد بـه عنـوان     مـي  ه اسـتاندارد يـ ته يشود که وقت مي مطرح

که آزمايشگاهها و موسسات مجاز انجـام داده و از   ييشهايت باشد، پس مجموعه آزمايحما
تواند بـه عنـوان    مي نمايند، با استاندارد استخراج مي متن آنها معيارهايي براي تطبيق محصول

در نتيجه اگـر از آزمايشـهاي طراحـي    . ت شوديحما) مشتق شده( يا اشتقاقي يک اثر اقتباسي
بـه عنـوان صـاحب اثـر     ‐شده، منافعي به دست آيد در اين منافع هم سازمان استانداردسازي 

مشتركاً از منافع سهم خواهنـد   ‐تقاقيبه عنوان صاحب اثر اش‐و هم طراح آزمايشها  ‐اصلي
ــرد ــا اعطــا . ب ــه آزمايشــگاهها و  يدر صــورت مخالفــت ســازمان استانداردســازي ب اجــازه ب

تـوان گفـت كـه علـي االصـول تهيـه و        موسسات مجاز براي استخراج معيارهاي تطبيـق، مـي  
ري طراحي آزمايشهاي استاندارد از سوي اشخاصـي غيـر از سـازمانهاي استانداردسـازي، امـ     

تــوان بـه اســتناد   ضـروري نبـوده و غالبــاً بـراي راحتــي بيشـتر توليدكننــدگان اسـت لــذا نمـي      
ضرورت، معتقد به صدور مجوز اجباري بود خصوصاً آنكه ايـن مجوزهـا، بـرخالف قاعـده     
حمايت از مالكيت صاحبان كپي رايت بوده و تنها در موارد مصرح قانوني قابل اعمال اسـت  

بـا اينحـال اگـر شـرايط     . يد حكم استثنايي و خالف اصل را تعمـيم داد و در موارد ترديد، نبا
ــه ــازمان         بگون ــدام س ــطراري اق ــاص و اض ــيار خ ــرايط بس ــت در ش ــه دول ــيش رود ك اي پ
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توانـد بطـور    كننـدگان بدانـد مـي    استانداردسازي را بر خالف منـافع عمـوم توليـد و مصـرف    
برخـي كشـورها از ايـن راه حـل      همچنانكه در. استثنايي حكم بر مجوز اجباري صادر نمايد

شود؛ برخالف ايران كه عالوه بر سكوت قانوني، رويه قضايي نيز راهكاري را به  استفاده مي
نهـاد   ينـ يب شيو پـ  ۱۳۴۸ل و اصـالح قـانون   يـ ن راهکـار تکم يدهد از اين رو، بهتر دست نمي

ار مـا بايـد   همچنـين قانونگـذ  .  رسـد  بنظـر مـي   يو هنـر  يت ادبينه مالکيدر زم يمجوز اجبار
قاعده زوال يا خاتمه حقوق را همانند حق اختراع، در زمينه حقوق مالكيت ادبي و هنري نيـز  

گيري از مزاياي اين قاعده منوط به درج آن در قانون داخلي است  برسميت شناسد زيرا بهره
منـد    هتا در مواردي كه سازمان استانداردسازي براي يكبار از مزاياي توزيـع اسـناد خـود بهـر    

بعدي نيازمند كسب اجـازه از سـازمان   هاي  شد، حق انحصاري او زائل شود و تكثير و توزيع
كنندگان به اطالعـات مزبـور تسـهيل     نباشد و از اين طريق دسترسي توليدكنندگان و مصرف

  .گردد
  
  



پژوهشنامه بازرگاني 

  منابع

آثار الحاق  ؛)١٣٨٣(محسني،  حسن وصادقي ، محسن حبيبا سيد حسين، سعيد ،صفايي
ه كنوانسيونهاي برن و رم و موافقت نامه تريپس در زمينه آثار ادبي و ايران ب

 .)هنري، طرح انجام شده در موسسه حقوق تطبيقي دانشگاه تهران

 .انتشارات امير كبير ،فرهنگ عميد، جلد اول، تهران ؛)١٣٦٩(حسن،  ،عميد

رجمه ن حقوق مولف و حقوق مجاور در جهان، تيادياصول بن ؛)١٣٨٥(کلود،  ،کلمبه
  .زانينشر م ،، تهرانيرضا محمد زاده وادقانيعل

موسسه مطالعات و پژوهشهاي  ،استاندارد و صادرات، تهران ؛)١٣٨٥(فروغ،  ،منتقمي
 .بازرگاني

 .زانينشر م ،، تهران٢، جلد يت معنويفرهنگ حقوق مالک ؛)١٣٨٥(د حسن، يس ،ينيرحسيم

نوي، چاپ دوم، تهران، نشر لكيت معاي بر حقوق ما مقدمه ؛)١٣٨٥(سيد حسن،  ،ميرحسيني
  .ميزان

Burrone, Esteban, (2009); Standards, Intellectual Property Rights (IPRs) and 

Standards-setting Process, Available at: 

http://www.wipo.int/sme/en/documents/ip_standards.htm#,  

Deutch Sinai, (1995); Are Consumer Rights Human Rights?, Osgood Hall Law 

Journal, Vol.32, No.3, 

IEEE, (2009); “Understanding Patent Issues During IEEE Standards Development”, 

Available at: http://standards.ieee.org/board/pat/guide.html 

J. Jannuska, (2009); Patents and Standards Setting: Hot Issues for Patent Owners, 

Available at: http://www.dww.com/articles/patents_and_standard-setting.htm,  

Lemley Mark A., (1999); “Beyond Preemption: The Law and Policy of Intellectual 

Property Licensing”, California, Law Review. No. 89,  

Lemley Mark A, (2009); Intellectual Property Rights and Standard Setting 

Organizations; Intellectual Property Rights and SSOs, p.9, Available at: 

http://www.ftc.gov/opp/intellect/020418lemley.pdf;  

Linn Richard J., Jr, (1999); “Conformance Evaluation Methodology and Protocol 

Testing”, IEEE Journal on Selected Areas in Communications, Vol. 7, No. 7, 



...مبحثي از مباحث حقوق اقتصادي 

September,  

Mueller Janice, (2002); “Patent Misuse through the Capture of Industry Standards”, 

Berkeley Technology Law Journal, No. 17,  

Musungu Sisule F. and Oh Cecilia, (2006); The Use of flexibilities in TRIPs by 

Developing Countries, South Centre and World Health Organization. 

Office of Technology Assessment, US Congress, (1992); Finding a Balance: 

Computer Software, Intellectual Property, and the Challenge of Technological 

Change, OTA-TCT-527, Washington DC: US Government Printing Office,  

Rutkowski Anthony M., (1991); Networking the Telecom Standards Bodies, 

Version 3.1, IETF Bulletin Board, August 2,  

Sirbu Marvin, and Stewart Steven, (1986); Market Structures and the Emergence of 

Standards: A Test in the Modem Market, MIT Research Program on 

Communications Policy, June. 

Surowiechi James, (2002); Turn of the Century, Wired. 

Weiss Martin B.H. and Spring Michael B. (1992); Selected Intellectual Property 

Issues in Standardization, Presented at the Twentieth Annual 

Telecommunications Policy Research Conference, Solomons, MD, September 

12-14. 

WIPO, (2006); Patent Committee Report, Geneva: WIPO Publications. 

WIPO, (2000); Secrets of Intellectual Property: A Guide for Small and Medium-

Sized Exporters, Geneva: WIPO Publications. 

www.iso.org 

www.iso.ch/iso/en/aboutiso/isomembers 

www.ftc.gov/os/caselist/0510094/index.shtm. 

  


