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 چكيده
 ديده اختراع، صاحب رضايت بدون اختراع از برداري بهره از اي سابقه فقهي، منابع در

 دو بين اختراع، و احتكار احكام از مالك وحدت ارائه با كوشد مي حاضر مقاله شود. نمي
 اختراعي صاحب بر را محتكر احكام مالك، وحدت از استفاده با و كند برقرار ارتباط نهاد
 فقه در باطل هايقياس به متمسك اينكه بدون نمايد؛ بار كند، مي امتناع اختراع، توليد از كه

 طعام مصاديق از حكم، علت به توسل با احتكار مصاديق است شده سعي همچنين گردد.
 مذكور، موارد اثبات از پس .رديگ بر در را كااليي نوع هر آن شمول دامنه و رود فراتر

 مجوز حاكم كه است شده اثبات و مطرح اختراع، و شده احتكار كاالي گذاري قيمت
 موارد در ايران اختراعات ثبت قانون قانوني، منابع در داشت. خواهد را اختراع گذاري قيمت

 به مبادرت اختراع، صاحب از رضايت كسب بدون است داده اجازه دولت به محدود
 از برداري بهره اجازه محدود صورت به هم لليالم بين اسناد در كند. اختراع از برداري بهره

 منابع رسد مي نظر به گرفته، صورت هاي بررسي با .است شده تجويز رضايت بدون اختراع
 نيازمند و نيست برخوردار كافي غناي از مقاله، موضوع خصوص در حقوقي و فقهي

 است. حوزه اين در بيشتر مداقه و تحقيق

 واژگان کليدي

   عمومي منافع رقابت، اختراع، محتكر، احتكار،

                                                 
 (ولئنويسنده مس) فناوري ت علمي پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيستئهي عضو 
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 مقدمه

 مالك مادي حقوق است. اختراع صاحب براي معنوي و مادي حقوق متضمن اختراع ثبت
 به متعلق منحصراً حق، اين از استفاده كه بدانجاست تا حقوق، سنتي نظام در اختراع

 .نيست ممكن اختراع از برداري بهره وي موافقت كسب بدون و است اختراع صاحب
 در سعي مختلف ءانحا به و پذيرند نمي را شرط بدون و كلي حكم اين ها دولت امروزه
 بهداشت عمومي، منافع اقتضائات ،رفتار اين توجيه در دارند. مطلق مالكيت كردن محدود

 عناوين لواي در و كشند مي ميان به را ... و نابازار ايجاد از جلوگيري بازار، نظم عمومي،
 جمله از بيگانه حقوق و المللي بين اسناد در زنند. مي لگام را قيد بي مالكيت اعمال مذكور

 مالك براي محدوديت اعمال در دولت مداخله از ... و آلمان چين، فرانسه، انگلستان،
 المللي بين اسناد جمله از است. شده ياد اجباري مجوزهاي يا ها پروانه عنوان تحت اختراع،

 و برن كنوانسيون تريپس، نامه موافقت پاريس، صنعتي مالكيت كنوانسيون به توان مي مهم
 المللي بين مقررات با همگام ايراني مقنن (.688ص ،6831 )صادقي، نمود اشاره رم معاهده
 عمل موفق و نمايد مداخله خصوصي، مالكيت اعمال در بتواند دولتكه  نمايد مي تالش
 مالكيت به دولت ورود از اي نمونه 31 مصوب اختراعات ثبت قانون 61 ماده است. نموده

 دليل بدون كه است مستحكمي دژ خصوصي مالكيت حريم اسالم در است. خصوصي
 مسلمان مال حرمت كه بدانجاست تا استحكام اين داشت. ورودي دژ به توان نمي ،متقن
 است. ديدگاهي چنين از متأثر ايران حقوقي نظام در مالكيت اوست. خون حرمت مانند
 جستجو را اختراع مالك حريم در دولت مداخله فقهي مباني كند مي تالش مقاله ترتيب بدين
 به شرعي، ادله چه با دولت كه است سؤال اين به پاسخ مقام در مقاله ،گريد انيب به نمايد.
 است. نموده ورود مخترع خصوصي مالكيت حريم

 شود. نمي ديده اختراع صاحب رضايت بدون اختراع از برداري بهره از اي سابقه فقه در
 موضوع احكام فقه، در شده تعريف نهاد يك بر موضوع تطبيق با نمايد مي تالش نگارنده

 ،نهاد اين نمايد. مترتب همسئل بر فقه در باطل يها اسيق به تمسك بدون ،را شده فيتعر
 كراهت حكم از و گرفته قرار فقها ءرااأل معركه احتكار بحث ،فقه در اگرچه ،است احتكار

 حق عدم از ،مصاديق بودن تمثيلي تا احتكار موارد بودن مصداقي از .بينيممي تحريم حكم تا
 با كرده تالش نگارنده اما ...؛ و گذاري قيمت در حاكم حق تا گذاري قيمت در حاكم
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 بيان فقها برخي كه موردي پنج يا چهار از را احتكار مصاديق حكم، علت بر دستيابي
 است، علت مدار داير حكم كه استدالل اين با و دهد تسري بيشتري مصاديق به اند، داشته

 ،تطبيقي مطالعه در كند. تلقي احتكار از مصداقي عنوان به را اختراع يك توليد از خودداري
 تحت نهادي بيگانه، حقوق در .گرفت قرار بررسي مورد ،پيشرو كشورهاي برخي قوانين
 گرفته، قرار مقنن توجه مورد كشورها اين در آنچه شود.نمي مشاهده ،احتكار عنوان

 داراي يا معادل را نحصارگراييا توان مي تسامح اندك اب است. انحصارگري يا انحصارگرايي
 سعي همچنين تطبيقي مطالعه در دانست. اسالمي حقوق نظام در احتكار نهاد با پوشاني هم

 اختراع مالك خصوصي حريم به دولت ورود حيث از كشورها، برخي حقوقي نظام شده
 در آنكه، بود توجه جالب نگارنده براي آنچه تطبيقي مطالعه در گيرد. قرار بررسي مورد
 دارد را مخترع خصوصي مالكيت دامنه به ورود مجوز دولت زماني بيگانه، حقوقي يهانظام

 اينكه يا فرانسه( و انگلستان حقوقي )نظام باشد نموده ايجاد بازار در اخاللي مخترع كه
 قاًيدق ،داليل اين آلمان(، حقوقي )نظام نمايد ايجاب را اختراع عرضه و توليد ،عموم منافع
 مالكيت به را حاكم ورود مجوز احتكار، باب در پيش، هاقرن كه است فقهايي داليل همان

 !اند داده محتكر خصوصي

 آن تحريم مبناي و احتكار مصاديق و مفهوم .4

 يكديگر با احتكار كلي مفهوم و معنا در (،يجزئ اختالفات از نظر صرف) عموماً فقها
 برخي است. گسترده اختالفات دامنه ،احتكار مصاديق تعيين در اما ندارند؛ جدي اختالف

 در است، جدي تأمل قابل گروه اين داليل .دارند احتكار مصاديق بودن حصري بر نظر
 يا مصلحت مسلمين، بازار در اخالل داليل با احتكار، مصاديق توسعه داران هداعي مقابل

 كااليي هر با منطبق و خارج حصري مصاديق از را احتكار كنند مي تالش ... و عموم منفعت
 حرمت يا كراهت بحث در شود. نمي عرضه بازار به و گرفته قرار انحصار در كه كنند

 حرمت خيبر و داده كراهت به قول برخي خورد. مي چشم به جدي اختالفات ،نيز احتكار
 است. اختالفي بحث هم، شده احتكار كاالي گذاري قيمت در اند. برگزيده را
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 احتكار مصاديق و مفهوم .4-4

 نگهداري معناي به را احتكار برخي است. حكره يا حكر ماده از افتعال باب مصدر احتكار
 ،2ج م،6991 منظور، ابن ؛641ص ،8ج ،تا يب )زبيدي، گران شدن انتظار به طعام (انبار كردن)

 را آنچه هر انبار و نگهداري را احتكار برخي و (181ص ،2ج ق،6441 جوهري، ؛623ص
 احتكار ،فقه در (.11ص ،2ج ،تا يب )فيروزآبادي، اند نموده معنا باشد، شدن گران انتظار به كه
 راجع خاصي مفهومي بحث فقها دهدمي نشان فقهي منابع بررسي است. آمده معنا همين به
 مفهومي يا تعريف اينكه بدون كشندمي ميان به را احتكار بحث كه آنجا و ندارند احتكار به
 صورت به مكاسب در انصاري شيخ فقط شوند. مي مصاديق وارد نمايند، ارائه احتكار از

 است، زوار و رزمندگان براي گاهي طعام حبس فرمايند مي است. نموده بحث تري مبسوط
 خوراك براي گاهي دارد، وجود غذا شدن كم احتمال كه تنگنا از نجات براي گاهي

 احتكار احكام مشمول اخير قسم فقط است. قيمت رفتن باالتر براي گاهي و چهارپايان
  (.812-811صص ،4ج ،6461 )انصاري، است

 صادق حيواني روغن و كشمش خرما، جو، گندم، مورد در احتكار فقها، مشهور نظر به
 حلي، محقق ؛698ص ،8ج ،6464 ثاني، شهيد؛ 634ص ،8ج ،6462 اول، )شهيد است
 حلي محقق قول جواهر صاحب .(461ص ،8ج ،ق6461 خميني، امام ؛216ص ،2ج ،6449

-411صص ،22ج ،6811 )نجفي، است همين اصحاب بين مشهور فرمايدمي و پسندد مي را
 اند،نموده استناد آن به فقها مشهور و شده عنوان صحيح و متواتر احاديث در آنچه (.431

 نمودن اضافه حداكثر و كشمش( و خرما جو، )گندم، چهارگانه غالت بر احتكار اكتفاي
 را احتكار خويي، محقق ازجمله فقها برخي است. بوده نمك موارد برخي در و روغن

 قلمداد غذايي مواد عرف، كه را آنچه هر و نكرده غذايي مواد از خاصي انواع به مختص
 (.162ص ،2ج ق،6421 )خويي، اند دانسته احتكار مصاديق از كند،

 احتكار تحريم مبناي. 4-4

 يروايات و احاديث تحريم، باب در فقها مستند نيست. قرآن آيات به مستند احتكار، تحريم
 صراحتاً روايات برخي داريم:مي بيان اجماالً است. شده نقل (معصومين)ع از كه است

 كراهت بر قائل كه فقهايي داليل اند.نموده نهي احتكار از برخي و دارند كراهت بر داللت
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 مالكيت حريم به ورود از را ما ،سلطنت قاعده اًيثان است. تحريم عدم بر اصل اوالً :هستند
 . ... و است شده وارد كراهت بر دال متعددي احاديث و روايات ثالثاً ،دارد يبازم خصوصي

 در اردبيلي محقق (.42-83ص ،1ج ،6462 حلي، )عالمه است كراهت بر قائل حلي عالمه
 عدم بر دليل اختالف به توجه با گويد مي تاًينها مستوفي، بحث يك از پس الفائده مجمع

 حمل تحريم، عدم اصل و ديگر بعضي در اطالق و روايات بعضي در تقييد وجود تحريم،
 بر قائل كه فقهايي از (.24ص ،3ج ،6448 اردبيلي، )محقق نيست بعيد كراهت بر احتكار
 )شهيد ثاني شهيد (،634ص ،8ج ،6462 اول، )شهيد اول شهيد به توان مي هستند حرمت

 اشاره (814-818ص ،4ج ،6461 انصاري، )شيخ انصاري شيخ (،299ص ،8ج ،6464 ثاني،
 حرام معاني از يكي مكروه كنند: مي توجيه چنين را كراهت بر دال تروايا ثاني شهيد نمود.
 كه روايات از آن دسته است، رسيده ما دست به تحريم بر دال رواياتي وقتي لذا است،
 اگر است: جالب انصاري شيخ استدالل شوند. حمل تحريم بر بايد دارند كراهت بر داللت
 را محتكر ينوع به يعني كند مي فروش به ملزم را محتكر شارع چگونه است، مكروه احتكار

 الزام همچنين است. ظاهر خالف مكروه ترك به الزام كند. مي مكروه ترك به مجبور و ملزم
 ملزم محتكر بايد چگونه است كراهت حكم اگر است. سلطنت قاعده خالف بر فروش به
 زيرا ،كنيم ترك بايد ما كه بوده تحريم اولي حكم كه است اين نتيجه پس شود، ترك به

 ندارد. ترك به الزامي كراهت
 حيث از را احتكار باب در روايات و احاديث توان مي كلي بندي تقسيم يك در

 كه احاديثي و دارد مصاديق بر تصريح كه احاديثي نمود. بندي تقسيم دسته دو به مصاديق،
 اشاره مورد يك به تنها است، زياد بسيار ،يمصداق احاديث نيست. يمصداق و است كلي
 شد. تمام گندم ،پيامبر زمان در :نمود نقل (ع)صادق امام از منصور بن عبداهلل شود. مي

 وجود فالني نزد جز و شده تمام گندم ،پيامبر اي داشتند: عرضه ،پيامبر خدمت مسلمانان
 فالن، اي فرمود: و كرده خداي حمد پيامبر بفروشد. مردم به را آن تا ده فرمان او به ندارد.

 طور هر و آر بيرون را آن است. باقي تو نزد اندكي تنها و شده تمام گندم گفتند مسلمانان
 طوسي، شيخ و 611ص ،1ج ،ق6443 )كليني، نكن حبس آن را و بفروش خواهي كه

 والشعير ةالحنط في اال ةالحكر ليس فرمود:  (ع)صادق امام همچنين (.664ص ،8ج ،ق6894
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 خرما، جو، گندم، در فقط احتكار (.812ص ،6461 صدوق، )شيخ والسمن والزبيب والتمر
 است. صادق روغن و كشمش
 مالك به امير حضرت نامه به اند، شده بيان كلي صورت به كه احاديثي خصوص در

 ،6813 رضي، )سيد «منه منع اهلل)ص( رسول فان االحتكار، من فامنع» :كنيم مي اشاره اشتر
 رسول همانا كن، جلوگيري احتكار از (.421ص ،61ج ،ق6421 عاملي، حر شيخ ؛191ص
 «:خاطي اال الطعام اليحتكر» است: شده نقل صادق امام از كرد. مي جلوگيري آن از خدا

 ،62ج ق،6448 عاملي، حر شيخگناهكار ) مگر كند، نمي احتكار كسي را مردم خوراك
 و خريد براي )كاال گيرنده «:ملعون والمحتكر مرزوق الجالب» پيامبر: از حديثي (.861ص

 عاملي، حر )شيخ است به دور خدا رحمت از محتكر و خوردمي روزي تجارت( و فروش
  (.868ص ،62ج ق،6448

 اصولي، قواعد اساس بر و هست احتكار مصاديق بر دال رواياتي وقتي شود ايراد اگر
 وجود مطلق و عام روايات موضوع، همان در همچنين و شودمي قلمداد مقيد يا خاص
 مصاديق بر بايد بنابراين شود؛ عام بر حمل خاص بايد و است مقدم عام بر خاص دارد،

 بايست مي داشتند، اي ويژه خصوصيت مصاديق اگر اوالً :گوييم مي پاسخ در نمود. بسنده
 مصاديق باب در روايات در اختالف چگونه گردد؛ مترتب خاص مصاديق همين بر احتكار
 مصاديق بر احتكار استحكام عدم انعكاس روايات در اختالف همين است. شده ايجاد
 چه ديگر باشيم، شده احصا موارد همين بر احتكار انحصار بر قائل اگر اينكه دوم است.
 روغن و چهارگانه غالت در ايويژه خصوصيت اگر يعني بود. كلي احاديث به نيازي
 است، حكم اساس كه ،مكتوم خصوصيت اين از بايد چرا معصوم داشت، وجود
 بوده، احاديث از مراد آنچه رسدمي نظر به نمايد. بيان را كلي احاديث و كند پوشي چشم

 .باشد غالت در ايويژه خصوصيت اينكه نه بوده، غالت اين به جوامع اكثريت نيازمندي
 نياز ياها  آن مصرفي طعام بيشترين كه دانست جوامعي بر ناظر بايد را خاص روايات يا دليل

 طعام يا مردم نياز كه جوامعي در بنابراين است؛ بوده روايات در معنون مصاديق مردم،
 جاري جوامع اين در را عام روايات بايد نيست روايات در مذكور مصاديق از مردم، مصرفي
 را روايات مختلف هاي گونه مختلف، غذايي اقالم به جوامع نيازمندي تفاوت دانست.
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 علت داراي روايات در اختالف اتفاقاً گريد انيب به ماست. استدالل ديمؤ و كندمي توجيه
 باشد. علت داراي روايات در مصاديق اينكه نه بوده،

 يا عموم نياز )مورد خدمات و كاال به و رفت فراتر )غذا( طعام مصاديق از توانمي آيا
 خير؟ يا داد تسري نيز جامعه( از قشري

 ايجاد جدي معضالت احتكار، مشمول موارد عنوان به غذا مصاديق بر اكتفا امروزه
 يسادگ به ،كند نمي تلقي غذا راها  آن جامعه كه ... و صنعتي دارويي، نيازهاي كند. مي
 علت استنباط و روايات مجدد واكاوي به نسبت است يضرور لذا .شود احتكار تواند مي

 نامه )مانند نموده بيان را احتكار كلي حكم كه رواياتي رسد مي نظر به نمود. اقدام حكم
 دايره توانيمنمي و دارند بر در كلي احكامي اند، نموده منع آن از و مالك( به امير حضرت

 توجه با شود استدالل است ممكن كنيم. غذايي مواد به محدود دليل، بدون را حكم شمول
 اين همسويي جهت در و اند پرداخته غذا مصاديق ذكر به كه فراواني و صحيح روايات به

 اييغذ مواد بر ناظر حداكثر را روايات از دسته اين ناگزيريم كلي، روايات با روايات از دسته
 ضمن گردد.مي مضيق حديث شمول دامنه خود خودبه ،استدالل اين با بيشتر. نه و بدانيم
 صدور براي مانعي و نبود گويي كلي به لزومي بود، غذايي مواد صرفاً شارع مراد اگر اينكه
 نهي را احتكار مطلق وارده، روايات برخي زيرا است؛ نداشته وجود طعام به راجع حكم
 است جامعه از خاصي قشر يا جامعه نيازمندي جهت از احتكار، حرمت واقع در اند.نموده
 به ورودي حاكم نباشد، مسلمين جامعه نياز ولي كند، احتكار غذايي مواد فردي اگر وگرنه

 ايويژه خصوصيت طعام گرفت نتيجه توان مي داشت. نخواهد غذايي مواد انباشت اين
 منافع جامعه، نيازمندي ،احتكار حرمت علت و است علت مدار داير حكم بلكه ،ندارد

 به تسري قابل احتكار كلي حكم حيث، اين از .است بازار در اخالل از جلوگيري و عمومي
 يا كاال هر چون است؛ جامعه احتياج و نياز مورد كه بود خواهد خدماتي و كاالها كليه

 شد. خواهد احتكار كلي حرمت ولممش باشد، نياز مورد و گردد انباشت كه خدمتي
 در دشدهيتول كاالي احتكار، در ؟است احتكار مصاديق از اختراع يك توليد عدم آيا

 براي مضيقه باعث آنچه است. شده خودداري بازار به عرضه از و گرفته قرار شخص اختيار
 عرضه عدم بلكه نيست، محتكر انبار در موجود كاالي شود،مي سوق اختالل و عموم

 نداشته، موضوعيت محتكر اختيار در كاال وجود نمود استدالل توانمي بنابراين كاالست.
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 عدم كند، مي مترتب محتكر بر را احتكار احكام و دارد موضوعيت آنچه دارد. طريقيت بلكه
 كه محتكري و كند نمي توليد به مبادرت كه مخترعي مشترك وجه ترتيب بدين است. عرضه
 عرضه عدم مشتركي، وجه چنين آيد؛ مي به دست كند، نمي عرضه بازار به را خود كاالي

 مخترعي بر را محتكر بر مترتب احكام تمامي توان مي رسد مي نظر به حيث اين از كاالست.
 تفاوتي همچنين نمود. بار است، نموده ايجاد بازار براي مضيقه و تنگنا اختراع، عدم با كه

 با ننموده، عرضه بازار به ولي نموده خود كاالي توليد به مبادرت مخترع كه حالتي بين
 ندارد. وجود ننموده، توليد اساساً كه حالتي

 تطبيقي( )مطالعه قوانين در احتكار ممنوعيت. 4-9

 قبالً اگرچه است. صنفي تخلف يك حد در و نشده شناخته جرم ،داخلي حقوق در احتكار
 عنوان به ،19 مصوب كشور اقتصادي نظام در گران اخالل مجازات قانون يك ماده با مطابق

 سال پنج باالي حبس از ها مجازات از اي گسترده طيف و شده بيني پيش حده يعل جرم يك
 احتكار از ،92 سال اصالحات اب متعاقباً و 32 سال در اما ،داشت وجود آن براي اعدام تا

 احتكار دارند اصرار نويسندگان برخي شد. كمرنگ صنفي تخلف يك حد در و زدايي جرم
 در مقنن كه تعريفي به توجه با ما اعتقاد به اما است، جرم و 19 سال قانون مشمول همچنان

 در نه هم آن) حده يعل رسيدگي نظام و نقدي هاي جريمه و آورد عمل به احتكار از 32 سال
 خصوص در شكي جاي شد، بيني پيش آن براي كه اداري(، تشكيالت در بلكه قضا دستگاه
 92 مصوب آن اصالحيه و 32 مصوب صنفي نظام قانون 14 ماده .يستن آن بودن تخلف

 از عبارت است احتكار .پردازد مي آن اجراهاي ضمانت و احتكار تعريف به (48ماده )
 قصد به آن عرضه از امتناع و ذيصالح مراجع تشخيص با عمده صورت به كاال نگهداري

 از :است اداري اقدامات از اي گسترده طيف اجراها ضمانت جامعه. به اضرار يا يفروش گران
 تعطيلي فروش، به محتكر الزام نقدي، جريمه اعمال تا كسب محل در تابلو يا پارچه نصب
 . ... و كسب محل

 است. پرداخته انحصار تعريف به ،44 اصل كلي يهااستيس اجراي قانون يك ماده
 نشده، تعريف احتكار نهاد بيگانه، كشورهاي حقوق در زيرا دارد اهميت انحصار، تعريف

 كه است بازار در وضعيتي ايران: قانون مطابق انحصار اند. پرداخته انحصار تعريف به بلكه
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 به بازار تقاضاي و عرضه از فروشنده و خريدار كننده، توليد شركت يا بنگاه چند يا يك سهم
 يها بنگاه ورود يا باشد، داشته بازار در را مقدار يا و قيمت تعيين قدرت هك است ميزاني
 و ممنوع 44 ماده با مطابق انحصار .باشد مواجه محدوديت با آن از خروج يا بازار به جديد

 اعمال به الزام انحصار، توقف دستور قرارداد، فسخ از اي گسترده طيف آن اجراهاي ضمانت
 است. ... و نقدي جريمه اعمال واقعي، قيمت

 آنچه اما؛ خورد نمي چشم به احتكار عنوان تحت ادينه ،بيگانه حقوقي يها نظام در
 مواجهيم. انحصارگرايي نوعي با ما ،احتكار در است. انحصارگرايي اند نموده بيني پيشها  آن
 ضد قانون با مطابق است. جنايت حد در سنگين جرم يك ،انحصارگرايي آمريكا، در

 كه شركتي يا فرد (Antitrust Sherman Act) م،2442 سال اصالحات حسب شرمن، تراست
 اينكه از اعم نمايد، انحصارگرايي به شروع حتي يا شود انحصارگرايي جنايت مرتكب
 اگر و دالر ميليون يك تا باشد حقيقي شخص اگر نمايد، تباني يا دهد، تشكيل ائتالفي
 به يا سال ده تا حبس به يا شود مي نقدي جريمه دالر ميليون صد تا باشد حقوقي شخص

 قوانين به اجعهمر با البته شود. مي محكوم دادگاه صالحديد حسب ،شده ذكر مجازات دو هر
 در نمونه براي است. كمتر قدري انحصارگرايي جرم در سختگيري بينيم مي آمريكا ايالتي
 جنحه حد در انحصارگرايي جرم ،(Regulation Of Trade) ماساچوست ايالت تجارت قانون

 و دالر هزار پنج و بيست حداكثر به باشد حقيقي شخص اگر مرتكب است. شده شناخته
 حداكثر ميزان به زندان به يا و دالر هزار صد كي حداكثر به باشد حقوقي شخص اگر

 شود. مي محكوم دادگاه صالحديد به ازاتمج دو هر يا يكسال
 Treaty) اروپا اقتصادي جامعه سيتأس معاهده يا عهدنامه اروپا، اتحاديه در

Establishing The European Economic Community) اتحاديه سيتأس معاهده به بعدها كه 
 از استفادهسوء هرگونه :است پرداخته انحصار ممنوعيت به 32 ماده در شد موسوم اروپا

 بخش در يا مشترك بازار داخل در تجاري موسسه چند يا يك توسط بازار مسلط موقعيت
 تحميل شود: زير ردموا شامل است ممكن استفادهسوء است. ممنوع بازار از توجهي قابل

 يشرفتپ بازار، توليد، محدود ساختن فروش، يا خريد ناعادالنه تقيم مستقيمغير يا مستقيم
 محدود ساختن خريداران. مقابل در نابرابر شرايط اعمال كننده، مصرف زيان به فني توسعه و

 است. ممنوع اروپا اتحاديه در كه است احتكار بارز مصاديق از كننده، مصرف زيان به توليد
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 اتحاديه اروپايي كميسيون مصوبات به و نشده تبيين انحصار اجراهاي ضمانت ،معاهده در
 و يروزرسان به حال در همواره كه متعدد هاي نامه آيين طي كميسيون است. شده محول
 بيني پيش انحصارگرايي رفتار براي نگينس العاده فوق نقدي هاي جريمه باشد،مي اصالح
 است. نموده

 انحصار عنوان تحت رميج (Penal Code of France) فرانسه كيفري قوانين مجموعه در
 Commercial Code Of) فرانسه تجارت قانون L410-2 ماده با مطابق خورد. نمي چشم به

France) نوع اين اينكه از اعم ،شود مواجه محدوديت با قيمت يها رقابت جايي در اگر 
 يا مدت يطوالن صورت به كاال عرضه مشكالت يا انحصارگري وضعيت از ناشي محدوديت

 مقام با مشورت از بعد كه وزيران ئتيه دستور به ،باشد مقررات و قوانين وجود دليل به
 فرانسه حقوقي نظام در رقابت مقام شود. مي مند قاعده و منظم هامتيق شود، مي صادر رقابت
 شماره فرمان 3 و 1 بندهاي با مطابق باشد. مي تجارت حوزه در گسترده تاختيارا داراي
 حقوقي نظام در رقابت قوانين زيربناهاي نيترمهم از يكي كه ،6931 مصوب 6248-31
 از استفادهسوء و رقابت ضد رفتارهاي تكرار دموار در تواند مي رقابت مقام ،است فرانسه

 طيف ديگر اجراهاي ضمانت .نمايد صادر سال 4 تا ماه 1 از حبس حكم بازار مسلط موقعيت
 فسخ يا اصالح به الزام فوري، موارد در موقت دستور رسمي، روزنامه در درج از اي گسترده
 رقابت مقام كه گيرد مي بر در را ... و عمومي اعالم ،نقدي جريمه يا نقدي جزاي قرارداد،

 اتحاديه حقوق در ولي نشده تعريف ،مسلط موقعيت از استفادهسوء باشد. مي صدور به مجاز
 فرانسه كشور ديگر سوي از ،است شده بيان مسلط موقعيت از استفادهوءس مصاديق اروپا،
 زيان به توليد ساختن محدود فرانسه، حقوق در ترتيب بدين اروپاست. اتحاديه عضو

 باشد. مسلط موقعيت از استفادهسوء از مصاديقي تواند مي كننده مصرف

 رضايت( بدون برداري)بهره آن استثنائات و مخترع رضايت اخذ لزوم .4 

 ماده الف بند شود. متعرض مخترع مالكيت به تواندنمي دليل بدون ديگري فرد هر يا دولت
 در شده ثبت اختراع از برداري بهره دارد:  مي بيان ،6831 مصوب اختراعات ثبت قانون 61

 حال نيباا است. آن مالك موافقت به مشروط اختراع، مالك از غير اشخاصي توسط ايران،
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 به نسبت است داده اختيار دولت طرف از مجاز شخص يا دولت به مواردي در مقنن
 نمايد. اقدام ك،مال رضايت عدم رغم علي اختراع از برداري بهره

 )مطالعه اختراع صاحب از رضايت اخذ بدون اختراع از برداري بهره قانوني مباني. 4-4

 تطبيقي(

 تحت ،فوق موضوع از المللي، بين اسناد همچنين و دنيا كشورهاي اكثر حقوقي يهانظام در
 بر كه است مجوزي اجباري مجوز .اندنموده ياد «اجباري هاي پروانه يا مجوزها» عنوان
 صاحب از رضايت اخذ بدون توانند مي دولت، طرف از مجاز شخص يا دولت آن اساس
 كشورها ساير حقوقي يها نظام مطالعه نمايند. اقدام اختراع از برداري بهره به نسبت ،اختراع

 دموار رد رضايت بدون اختراع از برداري بهره پذيرش انعكاس ،المللي بين اسناد همچنين و
 و كشورها حقوقي يها نظام و المللي بين اسناد برخي خالصه صورت به .است محدود
 شود. مي بيان ايران حقوقي نظام وضعيت ليتفص به سپس

 تطبيقي مطالعه. 4-4-4

 England Patent Act) 6911 مصوب اختراعات ثبت قانون 43 ماده انگلستان، حقوقي نظام در

 اجتماع به نوطم اجباري مجوز است. پرداخته برداري بهره اجباري مجوز صدور به (1977
 باشد، گذشته اختراع رقهو يا گواهينامه صدور تاريخ از سال سه شود: مي صادر زير شرايط

 تجارت براي مانعي يا بزند لطمه انگليس بازرگاني و تجارت به ،اختراع از برداري بهره عدم
 باشد. صرفه به مقرون تجاري و اقتصادي حيث از اختراع تاًينها و باشد انگليس
 Code de la Propriete) فرانسه فكري مالكيت قوانين مجموعه L613-11 ماده فرانسه، در

Intellectuelle) اختراع، صاحب اگر است. پرداخته برداري بهره اجباري مجوز صدور به 
 از سال چهار يا اختراع ثبت تاريخ از سال سه مدت در اختراع از برداري بهره به نسبت
 از كي چيه در را آن از برداري بهره مقدمات يا ننمايد اقدام اع،اختر تقاضانامه ثبت تاريخ

 باشد شده متوقف سال سه از بيش فرانسه در يا ننمايد فراهم اروپا اتحاديه عضو كشورهاي
 مجوز صدور درخواست صورت اين در نباشد، تقاضا با متناسب بازار به اختراع عرضه يا

 به موفق نمايد اثبات بايد مجوز صدور متقاضي شود. مي ارسال دادگاه به برداري بهره
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 موجب به دارد. را اختراع از برداري بهره توانايي و نشده اختراع صاحب از مجوز دريافت
 يا اسبنامن كيفيت يا مقدار به را خود اختراع اختراع، صاحب كه مواردي در L613-16 ماده

 شود شناخته جامعه عمومي سالمت با مغاير موضوع اين و كند مي عرضه باال ييها متيق به
 مجوز مربوط وزير تقاضاي به شود، تلقي رقابت ضد اعمال مشمول اختراع صاحب رفتار يا

 شود. مي صادر اجباري
 اند كرده اختيار سكوت اجباري، مجوزهاي باب در آمريكا فكري مالكيت قوانين

(United States Code Title 35 – Patents)پاريس كنوانسيون عضو آمريكا دولت ازآنجاكه اما ؛ 
 اعضا به راجع كنوانسيون و دارد وجود اجباري مجوزهاي كنوانسيون در و است
 دانست. اجباري مجوز صدور موافقان از را آمريكا بايد الجرم ،االجراست الزم

 م2449 سال اصالحات با اختراعات ثبت قانون 24 ماده آلمان حقوقي نظام در
(Germany Patent Act) قانون، اين مطابق .پردازد مي اجباري مجوز صدور شرايط به 

 معقول، شرايط تحت و معقول زماني دوره يك در نمايد اثبات بايد مجوز صدور متقاضي
 از برداري بهره و نمايد جلب برداري بهره براي را اختراع صاحب رضايت است نتوانسته
 كه مواردي در اجباري مجوز همچنين است. جامعه عمومي منافع از نيازي رفع اختراع

 شود. مي صادر باشد، آلمان آزاد رقابت قوانين و قواعد با مغاير اختراع صاحب اقدامات
 Patent Law of the) م2443 سال اصالحات با چين اختراعات ثبت قانون 43 ماده

People’s Republic of China) در قانون، اين با مطابق پردازد. مي اجباري مجوز صدور به 
 سال چهار اختراع، ثبت تقاضانامه تاريخ از اينكه يا سال سه اختراع ثبت تاريخ از كه صورتي
 اقدام اختراع از برداري بهره به نسبت قانوني، دليل هيچ نبدو اختراع صاحب و باشد گذشته
 يا شود تلقي انحصارگري ،قانون حسب اختراع، صاحب اقدامات و رفتارها اينكه يا ننمايد
 تواند مي شرايط واجد حقوقي يا حقيقي خصش هر بگذارد آزاد رقابت بر منفي ريتأث اينكه

 نمايد. اجباري برداري بهره مجوز صدور درخواست
 از (Paris Convention for the Protection of Industrial Propertyپاريس ) كنوانسيون

 سال در صنعتي مالكيت و اختراعات ثبت حوزه در كه است المللي بين اسناد نيتر مهم
 دليل به كنوانسيون اين رسيد. پاريس در زمان آن پيشرفته كشور يازده تصويب به 6338

 قرار تصويب و اصالح مورد بارها تاكنون المللي، بين عرصه در رگذاريتأث و جدي ميتاه
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 ايران باشند. مي كنوانسيون اين عضو جهان ورهايكش اكثريت حاضر حال در است. گرفته
 كنوانسيون، «1 لفا» ماده 2 بند موجب به درآمد. كنوانسيون اين عضويت به 6881 سال در

 براي را اجباري مجوز اعطاي به مربوط يگذار قانون تدابير توانند مي عضو كشورهاي
 اين استعمال و يريكارگ به از خودداري جمله از اختراع حق دارنده سوءاستفاده از جلوگيري

 كنند. اتخاذ حق
 كه است شده قائل حق اين ،84 ماده در تريپس، نامه موافقت عضو كشورهاي براي 

 بندهاي در و شوند قائل اجازه، بدون اختراع از برداري بهره مورد در را محدودي ستثنائاتا
 رفع منظور به كه است شده بيني پيش عضو كشورهاي براي حق اين 86 ماده يازدهم و سوم
 )ميرحسيني، نمايند اجباري مجوز صدور به مبادرت شرايطي تحت آزاد، رقابت موانع
 (.216ص ،6831

 آزاد رقابت با مخترع اختراع از برداري بهره حق مغايرت .4-4

 از استفادهسوء با اختراع صاحب چنانچه ،ايران اختراعات ثبت قانون 61 ماده الف بند مطابق
 تواند مي دولت باشد، آزاد رقابت با مغاير كه نمايد ايجاد بازار در شرايطي خود، اختراع
 اقدام اختراع، صاحب از رضايت اخذ بدون اختراع از برداري بهره پروانه صدور به نسبت
 تحت اي ويژه قانون داخلي، حقوق در است. «آزاد رقابت» مفهوم تبيين ،سؤال اولين نمايد.
 مشهود قانوني منابع در آزاد رقابت از تعريفي و نرسيده تصويب به رقابت، قانون عنوان

 عنوان تحت ،6839 مصوب 44 اصل كلي هاي سياست جراءا قانون نهم فصل صرفاً نيست؛
 مرقوم قانون 6 ماده 24 بند در است. پرداخته رقابت حقوق به ،انحصار منع و رقابت تسهيل

 در افساد احتكار، انحصار، موجب كه مواردي است: آمده «رقابت در اخالل» تعريف در
 هاي گروه و افراد دست در ثروت تداول و تمركز به شدن منتهي عموم، به اضرار اقتصاد،
 آيا شود. كشور بر بيگانه اقتصادي سلطه يا و جامعه در ابتكار و مهارت كاهش خاص،

 مغاير رفتارهاي ،61 ماده الف بند در ؟داد پيوند 61 ماده الف بند با را مزبور 24 بند توان مي
 بند در باشد. داشته رفتارها نوع اين از تعريفي اينكه بدون است، شده مطرح آزاد رقابت با

 توان مي آيا است. آزاد رقابت مغاير عموماً كه است گرفته قرار توجه مورد رفتارهايي ،24
 اختراعات ثبت قانون در گذار قانون مدنظر رفتارهاي نمود، استدالل حقوقي لحاظ به
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 احصا 44 اصل كلي يها استيس قانون در بعد سال چند گذار قانون كه هستند رفتارهايي
 است. نموده

 ثبت قانون 61 ماده الف بند به ناظر را مذكور 24 بند توان نمي رسد مي نظر به
 تصويب به اختراعات ثبت قانون از بعد كلي هاي سياست قانون زيرا دانست؛ اختراعات

 كرد؛ مي تعريف را آزاد رقابت با مغاير رفتار بايد اختراعات ثبت قانون در مقنن رسيد.
 توسط يا ربط يذ دستگاه مقام باالترين يا وزير توسط «آزاد رقابت» از كه تفسيري هرگونه

 عبارت اين شمول تعيين به منجر گيرد، صورت 61 ماده الف بند در مندرج كميسيون
 .باشد قانون مجري دست در نبايد قانون، شمول تعيين كه يدرحال بود؛ خواهد

 هاي بخش توسعه يا سالمت ،بهداشت تغذيه، ملي، امنيت مانند عمومي منافع اقتضاي. 4-9

 کشور اقتصادي حياتي

 تواندمي دولت نمايد، اقتضا فوق امور از يك هر كه يدرصورت ،61 ماده الف بند حسب
 مقنن ،ماده صدر در نمايد. اقدام برداريبهره به نسبت اختراع، مالك از موافقت كسب بدون

 مصاديق بنابراين است. ساخته گسترده را ماده شمول ،«مانند عمومي منافع» عبارت با
 منفعت عنوان تحت بتواند كه امري هر و نبوده حصري بهداشت، يا تغذيه نظير ذكرشده
 ... و تغذيه قبيل از عمومي منافع مصاديق .گيرد مي قرار ماده شمول در گردد، قلمداد عمومي

 چه نيست مشخص است. معيار و ضابطه فاقد است، گرفته قرار اشاره مورد ماده در كه
 برداري بهره مقتضي ... و بهداشت تغذيه، نمود ادعا بتوان تا دهد رخ جامعه در بايد اتفاقاتي

 و غذا دارو، يك به جامعه نياز نظير ضوابطي بايد مقنن است. موافقت كسب بدون اختراع از
 شده تهديد دچار عمومي منافع نمايد اعالم ضوابط اين پرتو در مجري تا نمود مي مقرر ...

 اين است. «كشور اقتصادي حياتي هايبخش ساير توسعه» عبارت ،ديگر مهم نكته است.
 يادها  آن از عمومي منفعت مصاديق عنوان به مقنن كه قبلي هايگزينه با ارتباطي عبارت
 و تفسيرپذير عبارتي كشور، اقتصادي حياتي هاي بخش همچنين ندارد؛ است، نموده

 تبيين را آن شمول دامنه بتوان اقتصاد، علم در حتي رسدنمي نظر به و است انگيز اختالف
 .شود مي قانون اعمال در راييخود و خودكامگي به منجر عمالً يگذارقانون نوع اين نمود.
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 اختراع از برداريبهره مصاديق جمله از «ملي اضطرار» تريپس نامه موافقت 86 ماده در
 ملي اضطرار از تعريفي نامه، موافقت در است. شده عنوان ختراع،ا صاحب رضايت بدون
 اضطرار التح رفع براي دولت است. شده گذاشته كشورها عهده بر ،تعريف و ندارد وجود

 ننمايد. اخذ را اختراع صاحب اجازه ملي، اضطرار به تمسك با تواند مي داخل بازار در ملي
 به سپس و كند اختراع از برداري بهره به مبادرت اضطرار به تمسك اب تواند نمي كشور

 بپردازد. آن صادرات

 وابستگيمقدم ) اختراع توليد عدم دليل به مؤخر اختراع از برداري بهره امكان عدم. 4-2

 (مؤخر و مقدم اختراع

 بدون كه باشد شده ادعا اختراع، گواهينامه يك در كه يدرصورت 61 ماده ح بند حسب
 نيست برداري بهره قابل جديد( )اختراع مؤخر اختراع قبلي، شده ثبت اختراع يك از استفاده

 اقتصادي اهميت داراي و فني مهم پيشرفت متضمن مقدم اختراع به نسبت مؤخر اختراع و
 برداريبهره پروانه ،مؤخر اختراع مالك درخواست به صنعتي مالكيت اداره باشد، توجه قابل

 نيز مقرره اين در كند. مي صادر آن، مالك موافقت بدون ضرورت حد در را مقدم اختراع از
 چيست؟ «فني مهم پيشرفت» ضابطه اينكه جمله از خورد؛ مي چشم به چندي ابهامات

 مالي وضعيت آيا اقتصادي، اهميت در كجاست؟ «توجه قابل اقتصادي اهميت» چارچوب
 آيا است؟ كشور اقتصادي وضعيت مالك، اينكه يا است نظر منظور اختراع صاحب معيشتي

 دو از يكي وجود اينكه يا باشند؛ توأمان بايد اقتصادي اهميت و فني پيشرفت شرط دو
 ؟است يكاف موافقت اخذ بدون برداري بهره صدور براي شرط،

 پيشرفت متضمن ،مؤخر اختراع از برداري بهره كه باشد اين قانون مجري تشخيص اگر
 توليد گرو در اقتصادي و فني مهم پيشرفت اين و است توجه قابل اقتصادي و فني مهم

 كند. مي صادر اختراع، مالك رضايت عدم رغم علي را مقدم اختراع توليد است، مقدم اختراع
 شق حسب است. شده اقتباس تريپس نامه موافقت 86 ماده اخير شق از مرقوم بند 

 قابل اقتصادي اهميت داراي و مهم فني پيشرفت متضمن دوم شده ثبت اختراع اگر مذكور،
 برداري بهره به نسبت اول، اختراع از خطيت بدون نتوان و باشد اول اختراع به نسبت توجهي

 از نمقن دليل اينكه است. بالمانع اول اختراع از برداري بهره نمود، اقدام دوم اختراع از
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 الحاق موافقان داليل در بايد را است بوده چه تريپس نامه موافقت هاي واژه عين اقتباس
 سازمان به كشورها الحاق شرايط از يكي كرد. جستجو جهاني تجارت سازمان به ايران

 است؛ جهاني تجارت سازمان مقررات با كشورها داخلي مقررات همسويي جهاني، تجارت
 با داخلي مقررات كردن همسو صدد در يآرام به الحاق، موافقان و مقنن حيث اين از

 هستند. مزبور سازمان مقررات

 براي برداري بهره پروانه صدور صورت در مؤخر اختراع از برداري بهره پروانه صدور. 4-1

 مقدم اختراع

 موافقت اخذ بدون برداري بهره پروانه و شود ايجاد اختراع دو بين وابستگي اگر كه معنا بدين
 تواندمي دولت مقدم، اختراع مالك درخواست به بنا شود، صادر اول اختراع صاحب از

 رسدمي نظر به نمايد. صادر وي موافقت اخذ بدون را مؤخر اختراع از برداريبهره پروانه
 بينيپيش مقنن درهرحال ولي باشد. نادر بسيار واقعيت در ايمقرره چنين عملي مصداق

 با دوم اختراع صاحب اگر كه است بوده علت بدين مصداقي چنين بينيپيش است. نموده
 اختراع از برداري بهره به مبادرت خود، اختراع پيشبرد جهت و دولت حاكميت از استفاده

 نمود، مضيقه دچار را بازار و امتناع توليد از اول، اختراع از استفاده از پس ولي نمود، اول
 صاحب موافقت اخذ بدون كه است شناخته مقدم اختراع صاحب براي را حق اين دولت
 به اول، اختراع صاحب درخواست به بنا (مؤخر اختراع )صاحب وي اختراع ،مؤخر اختراع

 صاحب اگر اينكه داشت بيان توان مي مقرره اين خصوص در كه اشكالي برسد. برداري بهره
 جامعه نياز نظر مورد اختراع و ننمود را دوم اختراع توليد درخواست دليل هر به اول اختراع

 موافقت كسب بدون اختراع از برداري بهره در دولت اختيار به حكم توانمي آيا بود،
 اخذ بدون اختراع از برداري بهره اينكه و قانوني نصوص به پايبندي نمود. اختراع صاحب
 نصوص از متيقن قدر به كند، مي ايجاب است حقوقي قواعد و اصول خالف بر رضايت،

 چنين از برداري بهره فرآيند خصوص در صريح نص اينكه ژهيو به كنيم؛ اكتفا قانوني
 اساس زيرا رسد؛ مي نظر به مقنن مراد خالف بر استداللي چنين ولي است. موجود اختراعي

 بازار در تعادل ايجاد و ضرر تنگناهاي از جامعه نمودن رها اختراعات، ثبت قانون 61 ماده
 گيرد. قرار ماده صدر فلسفه با تعارض در ماده ذيل بندهاي است ممكن چگونه حال است.
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 توليد جهت اول مخترع درخواست عدم فرض در مقنن اينكه رغم علي و حيث اين از
 جست. تمسك ماده صدر عموم به بايد ولي است كرده اختيار سكوت دوم، اختراع

 اختراع از برداري بهره قانون، 61 ماده ب بند حسب اينكه مبحث اين در آخر نكته
 ارزش گرفتن نظر در با مالك، به مناسب مبلغ پرداخت به مشروط موافقت، اخذ بدون

 ارزش معيارهاي يا و «مناسب مبلغ» از تعريفي مقنن .است نظر مورد كاالي اقتصادي
 است. ننموده ارائه نظر مورد كاالي اقتصادي
 از اي اجازه كه مواردي تمام در است شده بيان هم تريپس نامه موافقت 86 ماده در
 ارزش گرفتن نظر در با بايد نشده، اخذ اختراع از برداري بهره تجه ،اختراع صاحب

 شود. انجام موردي صورت به و احوال و اوضاع برحسب كافي پرداخت اجازه، اقتصادي

 مخترع حقوق استثنائات با احتكار تطبيق امكان .9

 را وي اختراع اختراع، صاحب رضايت بدون توان مي آيا كه ،پرسش اين از اي سابقه فقه در
 حكم كه اند نداشته مطلب اين به ورودي حيث اين از فقها شايد .نيست مشهود نمود، توليد
 حيث از مالك و است اختراع مالك اختراع، صاحب زيرا دانند. مي مالكيت باب در را كلي

 .نكند توليد اينكه يا برساند توليد به را آن تواندمي دارد خود مال بر كه تسلطي و سلطه
 مخترعيني بر منطبق آن، احكام و احتكار مشخص نهاد نمايد اثبات كند مي تالش نگارنده

 و محتكر كيتمال يكي ،نهاد دو مشترك وجه كنند. مي خودداري اختراع توليد از كه است
 و محتكر توسط كاال عرضه عدم ديگري و نشدهتوليد اختراع و احتكارشده مال بر مخترع

 ،نهاد دو جوهري يها شباهت پذيرش صورت در است. مخترع توسط اختراع عرضه عدم
 اثر خالق محتكر ولي است، اثر خالق مخترع كه استدالل اين نمود. ورود بحث به توان مي

 حيث اين از و انباشته هم روي بر بوده، موجود بازار در قبل از كه را كاالهايي بلكه نيست،
 خالق مخترع كه است درست زيرا نيست. پذيرش قابل است، نموده ايجاد بازار در اخالل

 ورودي خالقيت به اساساً ما و ندارد جايگاهي وي خالقيت ما استدالل شيوه در اما است، اثر
 عرضه عدم و اختراع بر وي مالكيت صرفاً نداريم. وي خالقيت به تعرضي يا ايم ننموده
 است. شده ورود آن به كه است اختراع
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 جامعه نياز است شده محتكر خصوصي مالكيت به حاكم ورود مجوز آنچه احتكار در
 اختراع در است. مسلمين بازار در محتكر توسط ايجادشده اخالل يا احتكارشده كاالي به

 يا نباشد جامعه نياز اختراعي اگر مواجهيم. موضوع دو همين با قاًيدق ما هم، نشده توليد
 نيست. اختراع متعرض حاكم باشد، نكرده ايجاد اخاللي

 متضمن ،مؤخر اختراع از برداري بهره و شود ايجاد وابستگي اختراع دو بين اگر شد بيان
 توليد مقدم، اختراع از برداري بهره اجازه صدور بدون و باشد ادياقتص و فني مهم پيشرفت

 رضايت اخذ بدون را مقدم اختراع از برداري بهره اجازه دولت نباشد، ريپذ امكان مؤخر اختراع
 مالكيت در مداخله براي شرعي مجوز دولت شد بيان كه فقهي مباني با آيا كند. مي صادر

 اختراع به مبرم نياز عمومي منفعت نه شده، مختل بازاري نه اينجا دارد. را مخترع خصوصي
 و فني پيشرفت چتر زير تواند مي دولت آيا است. رقابت مخل ،مخترع اقدامات نه و دارد

 بحث فقها كه آنجا نماييم تصور اگر نمايد. مداخله خصوصي مالكيت در ،مهم اقتصادي
 اين زمان نه ،است اعتبار مناط و مالك عموم منفعت اصل كنند، مي مطرح را عموم منفعت
 كاالي كه كند ايجاب حاكم مداخله زمان در عموم منفعت است ممكن گريد عبارت به؛ منفعت
 ما مثالً؛ شود مي ايجاد بعدها عموم نياز يا مومع منفعت زماني و برسد فروش به شده احتكار

 عبور فردي ملك از راه كه كند ايجاب عموم منفعت اگر كه داريم حكم هم ها راه ايجاد در
 مبرم نياز يك راه ايجاد كند. مي اقدام ها راه ايجاد به نسبت عادله، قيمت پرداخت با حاكم كند،
 هآتي براي منفعت يك و عموم براي آتي توسعه يك صرفاً بلكه نيست جامعه عموم براي فعلي
 جامعه عايد مهم اقتصادي و فني پيشرفت منافع كه نمود استدالل توان مي هم اينجا است.

 آينده. زماني ظرف در منتها كند، مي برطرف را عموم نياز و شود مي
 قابل احتكار بر مترتب احكام آيا اول: گفت. پاسخ اساسي پرسش دو به بايد اكنون

 ايجاد بازار براي تنگنا و مضيقه موجبات خود، اختراع عدم با كه باشد مي مخترعي به تسري
 اختراع توليد به مجبور را اختراع صاحب تواند مي حاكم آيا تر روشن عبارت به كند. مي

 بودن مثبت صورت در :دوم نمايد. اختراع از برداري بهره و توليد به مأمور را فردي يا نمايد
 دارد. وجود اختراع صاحب براي حقوقي چه شرعي موازين لحاظ به پاسخ،
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 مخترع رضايت بدون اختراع حق از برداري بهره. 9-4

 به محتكر اجبار به نسبت كه هستند قائل حاكم براي را اجازه اين تحريم، بر قائل يفقها
 باشيم پذيرفته اگر باشد. ضيانار )محتكر( مالك هرچند نمايد، اقدام فروش و كاال عرضه
 خود ختراعا عرضه به ملزم مخترع گفت بايد است، صادق نيز مخترع بر محتكر، احكام

 و فمصر بازار به ورود جهت ،شده ثبت اختراع اينكه به توجه با مراتب منتهاي شود. مي
 است، ... و توليد جهت معقول زمان اختراع، توليد خط اندازي راه مستلزم جامعه نياز نيتأم

 از بايد دولت طرف از مجاز شخص يا دولت :دارد مي اعالم قانون 61 ماده ه بند در مقنن
 و معقول شرايط با اختراع مالك كه يدرصورت نمايد، اختراع از برداري بهره درخواست مالك

 دولت، طرف از مجاز شخص يا دولت نكند، اقدام برداري بهره به متعارف زمان مدت رفظ
 ظاهر، در هك شده تنظيم بد قدر آن ماده نگارش البته شود. مي اختراع از برداري بهره به مجاز

 همان است مقنن مراد كه نمايد مي اثبات ه،مسئل در غور ولي آيد نمي به دست فوق استنباط
 شد. گفته كه

 «رضايت بدون برداري بهره» فرض در اختراع صاحب حقوق. 9-4

 حقوقي آيا رسد، مي توليد به اختراع صاحب از ضايتر اخذ بدون اختراعي كه فرضي در
 چه با اختراع آنكه رسد مي ذهن به كه يسؤال اولين است؟ رتصو قابل اختراع صاحب براي

 اختالفي مباحث از هم قيمت اعمال عدم يا قيمت اعمال رسد؟مي فروش به بازار در قيمتي
 به سعر واژه از لغوي لحاظ به تسعير اند.نموده استفاده تسعير اصطالح از فقها فقهاست.

 تسعير سعر(. واژه ذيل ق،6811 )جوهري، است شده گرفته شده، جدا نرخ و قيمت معناي
 و است آن رعايت به فروشنده الزام و كاال براي قيمت تعيين معناي به فقهي اصطالح در

 شيخ (.846ص ،66ج ق،6426 جي، )قلعه است گرفته قرار حاكم عهده بر قيمت تعيين
 شدهاحتكار كاالي گذاري قيمت عدم در خالف نظر عدم و جماعا ادعاي مبسوط در طوسي

 او بر اما شود مي مجبور بيع بر باشد، محتكر شخص نزد فقط كاال اگر و »... دارد:
 سراير رد هم ادريس ابن (.691ص ،2ج ق،6831 طوسي، )شيخ «شود نمي يگذار متيق

 معين قيمت يك به فروش بر محتكر اجبار» است: كرده گذاري قيمت عدم بر اجماع ادعاي
 باره نيدرا روايات و است آن بر اجماع كهچرا نيست، جايز او بر نرخ تعيين و نيست جايز
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 عدم براي فقها از دسته اين مستند آنچه (.262ص ق،6441 حلي، ادريس ابن) «دارند تواتر
 نظير عموماتي و اموالهم( علي مسلطون )الناس تسليط قاعده ،گرفته قرار گذاري قيمت جواز

 ةرتجا تكون ان اال بالباطل بينكم اموالكم التاكلوا» ،«نفسه بطيب اال مسلم امرء مال اليحل»
 است ممكن وي گيرد، قرار كاال صاحب اختيار در گذاري قيمت اگر است. ... و «تراض عن

 غرض نقض اين و شود زيان و ضرر موجب كه كند تعيين شده، توليد اختراع بر قيمتي
 را رضايت بدون كاال توليد يا و فروش بر محتكر اجبار حيث اين از شارع زيرا است.
 به استناد با بنابراين ؛است يباق همچنان ضرر كه يدرحال شود. ضرر دفع كه نمود تجويز
 اينجا، در و است اوليه احكام و قواعد از سلطنت قاعده داشت بيان توان مي الضرر قاعده
 داير و است حكومتي حكمي گذاري قيمت است. اكمح سلطنت قاعده بر الضرر قاعده
 مكلف شخص مدار بر اوليه احكام در مفاسد و مصالح است. جامعه مفاسد و مصالح مدار
 قاعده به استناد بنابراين است. اجتماع مفاسد و مصالح مدار بر حكومتي احكام در و است

 الضرر قاعده با كه فقهايي جمله از نيست. جايز گذاري قيمت تجويز عدم جهت تسليط
 محقق و (299ص ،8ج ق،6464 ثاني، شهيدثاني ) شهيد ،نموده بيان را گذاري قيمت جواز

 با دارند سعي برخي برد. نام توان مي را (24ص ،3ج ق،6448 اردبيلي، )محقق اردبيلي
 را محرم مأكوالت از استفاده جواز كه علتي همان اضطرار، ادله در مناط تنقيح از استفاده
 مضطر اگر كه شده استدالل دهند. تسري احتكار مورد اليكا گذاري قيمت به كندمي صادر

 تعيين احتكار مورد كاالي بر اگر است، ضرر موجب نكند، استفاده محرمه مأكوالت از
 جواز توان مي و است يكي حكم دو هر در علت پس است، ضرر هم اينجا نشود، قيمت
 دفع دليل به مضطر فرد اگر است شده بيان همچنين گرفت. نتيجه را كاال بر قيمت تعيين
 كاالي از استفاده به مجاز اولي طريق به است محرم مأكول از استفاده به مجاز خود از ضرر

 متعارف يا كاال قيمت و نيست حرام شده احتكار االيك اينجا در زيرا است، شده احتكار
 شود. مي پرداخت كاال صاحب به بازار،

 مملز نمود اجحاف قيمت تعيين در مخترع كه فرضي در داريم مي بيان وصف اين با
 قيمت تعيين به نسبت ولتد ننمود، قيمت تعيين اگر و شود مي بازار متعارف قيمت ارائه به

 اختراع از برداري بهره اختراعات، ثبت قانون 61 ماده ب بند در يخوب به مقنن كند. مي اقدام
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 نموده اختراع اقتصادي ارزش گرفتن نظر در با ،مالك به مناسب مبلغ پرداخت به مشروط را
 است.

 بندي معج

 كلي كه احاديثي اما اند، پرداخته احتكار مصاديق ذكر به زيادي روايات و احاديث اگرچه
 اگر همچنين و روايات اين بر تمسك با دارد. وجود نيز ندارند، مصداق بر داللتي و بوده

 از فراتر را احتكار دامنه توان مي گيرد، قرار ضرر دفع يا ضرر منع احتكار، منع در مالك
 تسري نيز خدمات حتي و كاالها كليه به و دانست روايات در منصوص چهارگانه غالت

 فراتر را احتكار شمول دامنه و نكرده روايات در مصاديق بر اكتفا نيز فقها برخي داد.
 عدم در كاالست. عرضه عدم كند، مي فراهم را ضرر موجبات احتكار در آنچه اند. دانسته
 اين از بنابراين نمايد؛ مي فراهم را ضرر موجبات كه است عرضه عدم هم اختراع يك توليد
 است، نشده عرضه احتكار دليل به كه كااليي و نشده توليد اختراع يك بين تفاوتي حيث
 آن تبع به و توليد عدم با كه مخترعي بر را احتكار احكام توان مي ترتيب بدين ندارد. وجود
 گذاري قيمت باب در فقها نمود. مترتب ت،اس نموده فراهم را ضرر موجبات عرضه، عدم

 برخي و دانند نمي جايز را يگذار قيمت مطلقاً برخي دارند. اختالف شده احتكار كاالي
 نمايد، فراهم را ضرر موجبات غيرمتعارف قيمت با محتكر كه يدرصورت را گذاري قيمت
 در را مخترع رضايت بدون اختراع از برداري بهره ايران، اختراعات ثبت قانون دانند.مي جايز

 يهابخش ساير توسعه يا بهداشت تغذيه، ملي، امنيت مانند عمومي منافع كه مواردي
 باشد، آزاد رقابت با مغاير اختراع از مالك برداري بهره اينكه يا نمايد اقتضا كشور اقتصادي

 اختراع از برداري بهره است، نموده مقرر مالك، حقوق خصوص در است. نموده تجويز
 مورد كاالي اقتصادي ارزش تنگرف نظر در با مالك به مناسب مبلغ پرداخت به مشروط

 باشد. مي برداري بهره
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