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 چکیده
های ادغام برای افزایش کارایی پویاای واود هساتن ،    گیری از ظرفیتپی بهره هایی که دربنگاه

نه میاان رارورت   زمراجع رقابتی در ایجاد موا ،روشون . ازاینهای رقابتی مواجه میگاه با چالش
تا پایش  کوشن  های ادغام، میهای رقابتی و فراهم کردن فرصت استفاده از مزیتزدودن دغ غه

امات واص قرار دهن . لیساان   التزای از نهایی ش ن ادغام، مشروعیت رقابتی آن را در گرو پاره
رود که تاوان  شمار میهای فکری بهمالکیتادغام پیرامون  عرصۀدر  ت ابیر نویناجباری یکی از 

نوشاتار  نگارنا ۀ  های پیشنهادی باه ابباات رساان ه اسات.     نسبی وود برای تع یل رقابتی ادغام
که تنها نظامی است که از ماوازین   اروپا ۀاتحادیحقوق های کوش  که در پرتو رهیافتحارر می

، رمن تعیین جایگااه لیساان  اجبااری در باین رامانت      مفصلی در این حیطه برووردار است
هاا و  مزیت ،ها ترسیم کردهواص ادغام ۀاجراهای رقابتی مربوطه، مفاد و مرزهای آن را در گستر

بر در ؤشمارد و م لی بهینه از لیسان  اجباری ارائه نمای  که از کارکردی ما های آن را برکاستی
هاای  یافتاه  ۀهای پیشنهادی برووردار باش . مقایسن مالحظات رقابتی و نوآوری ادغاممیاجمع 

تطبیقی موروع با رویکردهای حقوق ایران نشان از آن دارد که ابعااد متتلا     ۀحاصل از مطالع
 ۀو موازین کنونی حاوز  است ها مغفول مان هبتشی رقابتی به ادغاملیسان  اجباری و مشروعیت

باه   گیارد و نشئت مای های ناصواب از دی گاه دارد،نواقص زیادی  که های فکریرقابت و مالکیت
 سازد.  بازنگری در قواع  مربوطه را ناگزیر میاین ترتیب، 

 کلیدی ناگواژ

 .لیسان  اجباری ،قوق مالکیت فکری، رمانت اجراهای رقابتیادغام، حقوق رقابت، ح
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 مقدمه
های فکری و کاراتر های فکری گاه از رهگذر تلفیق داراییهای متضمن یا مرتبط با مالکیتادغام

دست اموال، پیام های مثبتی را معطوف نظام نوآوری  این برداری ازساوتن فراین  تولی  یا بهره
ها بر فضای رقابات را انکاار کارد    متل رقابتی احتمالی آن تأبیرتوان نمی ،ینکنن . با وجود امی

کارگیری ابزارهای کنترلی پیش از شاروع فعالیات بنگااه برآما ه از ادغاام اسات.       هکه نیازمن  ب
رقاابتی   آیا . اگرچاه را    شمار میترین تمهی ات در این حیطه بهلیسان  اجباری یکی از مهم

که بیشتر مورد بحث و تأمل بوده  -های فکریفه از اعطای لیسان  داراییطرووان ن امتناع یک
آورنا  و  های حقوقی به آن روی مای نظامدر شرایط استثنایی  ،ستتی قابل توجیه بودهبه -است

هاا، صا ور   کنتارل ادغاام   ۀدر حیطا  .0ها ازجمله امریکا اصوالً پاذیرفتنی نیسات  در بروی نظام
عناوان یاک ابازار ماؤبر و     باه  ،های پیشنهادینظور تع یل رقابتی ادغاممهای اجباری بهلیسان 

هاا طارفین ادغاام یاا مراجاع      است. در بروای موقعیات   روبرو ش هبا اقبال بیشتری البته ج ی  
های متقاری اعطا شاود تاا از   برداری به رقبا و بنگاهدهن  که یک مجوز بهرهرقابتی پیشنهاد می

وری پیشگیری نماین . پرسش اصالی نوشاتار حارار آن اسات کاه      به فضای رقابت و نوآ آسیب
از تبعات منفی آن بر فضاای   ،توان  رمن حفظ کارایی ادغامص ور مجوزهای اجباری چگونه می

باه باازار بکاها  و در    بنگاه ج ی  های نوآورانه و فناورانه در هنگام ورود فعالیت ۀرقابتی و توسع
د؟ در تحلیال موراوع در پرتاو راهکارهاای     شاو مطرح می هاییبه این مهم چه چالش دستیابی

عنوان نظامی پیشرو در این عرصه که دارای ماوازین حقاوقی   به اروپا ۀمطروحه در حقوق اتحادی
، به بررسی جایگاه لیساان  اجبااری در باین رامانت     توجهی در موروع مقالۀ حارر استقابل

قش آن را در تسهیل رقابت پا  از ظهاور بنگااه    ن ،ها پرداوتهناظر به ادغام ۀاجراهای پیشگیران
نمااییم. در قسامت بعا ی چاارچوب     برآم ه از ادغام در بازارهای نوآوری و فناوری بررسی مای 

آن، به در پی ها ستن وواهیم گفت و از شرایط محتوایی آن ،مجوزهای اجباری را ترسیم کرده

                                                           
 مجوز اعطای موجبات» ،(0911)اکپور، منصور و و محمود برای مطالعۀ مفصل لیسان  اجباری، ر.ک. صادقی، .0

؛ باقری، محمود و 4 ش ،00 دورۀ انسانی علوم م رس فصلنامۀ ،«فکری مالکیت حقوق از برداریهبهر اجباری
 مالکیت حقوق انحصار برابر در رقابتی ابزاری اجباری مجوزهای»(، 0930عباسی، سیمین )بهار و تابستان 

 ناطق و میرقاسم ؛ جعفرزاده،50 ش ،00 ، دورۀ«یافتهتوسعه و توسعه حالدر کشورهای میان چالش: فکری
 مجلۀ ،«فکری هایآفرینش حقوق از برداریبهره مجوز ص ور از امتناع رقابتی تحلیل»(، 0930سوده ) نوری،

 امتناع» (،0934محمود )بهار و تابستان  چالشتری، و جعفری ابراهیم ؛ رهبری،10 ش حقوقی، تحقیقات
 ،«ایران و اروپا اتحادیۀ آمریکا، رقابت حقوق رهیافتهای در تطبیقی تأملی اوتراع؛ لیسان  اعطای از انبهجیک

 اجباری مجوزهای حقوقی فقهی بررسی»(، 0931 ؛ بتتیارون ، مصطفی )پاییز1 ش اقتصادی، حقوق دانشنامۀ
  .001 پیاپی شمارۀ: 9 ش, 43 لسا ، مجلۀ فقه و اصول دانشگاه فردوسی مشه ،«اوتراع حق از برداریبهره
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یاری به  ادامهکنیم. در ها اشاره میهای واص لیسان  اجباری در تع یل ادغامها و چالشمزیت
 حارار  موروع دربه تحلیل نوع نگرش موازین حقوق ایران های حاصل از مطالعۀ تطبیقی، یافته

 نتایج حاصل از پژوهش ارائه وواه  ش . ، در واتمهپرداوته
 

 اروپا اتحادیۀحقوق  یکردرو
 هضمانت اجراهای پیشگیران ۀجایگاه لیسانس اجباری در گستر. 1

ی وجاود  تفااوت هاای م در مورد جایگاه لیسان  اجباری در میان رمانت اجراها تعابیر و دیا گاه 
ها را بای  در شمار رمانت اجراهای ساوتاری انگاشات کاه از   باور بروی، اقسام لیسان  به .دارد

 .(DOJ, 2011, p. 6; Hovenkamp, 2015, p. 14-7)انا   آن به سلب مالکیت جزئی نیز یاد کرده
ی اجزا و کاالهای واساطه  عضص ور لیسان  برای تولی  ب تری دارن  و صرفاًبروی دی گاه مضیق

 و (Ritter & Braun, 2005, p. 648)کننا   را در شمار رمانت اجراهای سااوتاری قلما اد مای   
داننا   نظران نیز تنها لیسان  انحصاری را در شمار رمانت اجرای سااوتاری مای  ای صاحبپاره

(Verloop, 2003, p. 296). اروپاا و   ۀبیاان کمیسایون اتحادیا    ۀوصوص این موروع در نحو در
مساتلزم انتقاال    ظااهراً  0«واگاذاری »وورد: اگرچه چشم میآشفتگی به ،کارگیری اصطالحاتهب

 ,Lindsay, 2012)ها شامل لیسان  اجباری نیز ش ه است ولی در بروی رهیافت ،مالکیت است

p. 683). اروپاا(   ۀ)اعالمیا  5اروپاا  ۀرمانت اجراهای ادغام اتحادیا  ۀاعالمی 01گراف پارا بر اساس
بای  باین انتقاال اماوال باا ساایر رامانت اجراهاای سااوتاری ازجملاه تجاویز دسترسای باه             

بنگااه برآما ه از ادغاام،     ۀها، ب ون تبعیض و رمانت اجراهای راجع به رفتارهای آین زیرساوت
هاای زیرسااوتی را   اعطای لیساان  بارای فنااوری    یادش هسن   ،تمایز قائل ش . به این ترتیب

 نوعی رمانت اجرای ساوتاری انگاشته است. 
ان ؛ یعنی ساوتاری تلقی کرده ای نویسن گان نیز اعطای لیسان  را رمانت اجرای شبهپاره

 مشترکاتی با رمانت اجراهای ساوتاری داشته و از هماان تبعاات و آباار    ،ت ابیری که از سویی
 & Hoehn)هاا نیسات   متضمن واگذاری و سلب مالکیات از دارایای   ولی ماهیتاً است، برووردار

Lewis, 2012, p. 6). زیارا   ،شاود ها مالحظه میوصوصیات ت ابیر رفتاری در آن ،از سوی دیگر
  .(Ezrachi, 2011, p. 1; Sher, 2002, p. 20)مستلزم نظارت مستمر هستن  

عناوان  که بگذریم، رویکرد غالب آن است که لیسان  اجبااری باه   گفتهپیشهای از دی گاه
تاوان  شود که از ظرفیت آن مای ترین مصادیق رمانت اجراهای رفتاری شناوته مییکی از مهم

                                                           
1. Divestiture 

2. COMMISSION NOTICE on remedies acceptable under Council Regulation (EC) No 139/2004 and 

under Commission Regulation (EC) No 802/2004 (2008) 
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هاایی  ها را از فنااوری آورد، سود جست و آنبرای تجهیز رقبای بنگاهی که از ادغام سر برون می
 .Hoehn & Lewis, 2012, p).  منا  سااوت  گرداننا ، بهاره  یکه تعادل رقابتی را به باازار برما  

ه ف حفظ و افزایش سطح رقابتی کاه بنگااه حاصال از ادغاام در      ادرواقع لیسان  اجباری ب(7
 .(Clarke & Morgan, 2006, p. 68)آین ه با آن مواجه وواه  بود، ت ارک دی ه ش ه است 

  

 پس از ادغامنقش لیسانس اجباری در تسهیل شرایط رقابت  .2
هاای  های فکری و فنااوری کن  که دراوتیار داشتن داراییاروپا تصریح می ۀاعالمی 15پاراگراف 

در اموال وصوص در موقعیتی که دسترسی به این های رقابتی در پی دارد؛ بهکلی ی گاه نگرانی
تاوان  مال را نمیاین احتدست باش ، فعالیت در بازارهای مرتبط و یا پایین ملزومات اساسیِ ۀزمر

گیرد، های فکری را در دست میداراییگونه اینکه بنگاه برآم ه از ادغام که کنترل  نادی ه گرفت
بایا  ملتازم شاود کاه باا هماان        ،رواز اعطای لیسان  به سایر فعاالن بازار وودداری کن . ازاین

ن موروع حساس ش ه هایی، کمیسیون به ایادامه ده . در موقعیت ص ور مجوزشرایط سابق به 
قص  حب  فناوری را  احتماالً ست یافته،های رقیب داست که بنگاهی از طریق ادغام به فناوری

کوش  تا از طریق الزام به اعطای لیسان  به اشتاص بالاث، از تبعاات   مییادش ه دارد؛ لذا نهاد 
در وراعیتی کاه   از سوی دیگار   .(Anderman, 2007, p. 106) ر رقابتی چنین اق اماتی بکاه 
شاود،  هاا یاا کااهش تولیا ات مای     افزایش قیمات  سبب ن  وزمیادغام به جریان نوآوری لطمه 

   (Sturiale, 2012, p. 644). رقابت ابرگذار وواه  بودمتل لیسان  اجباری در تع یل پیام های 
وود  ۀهای تحقیق و توسعگیرد تا رقبا برنامهین منظور صورت میه اگاهی اعطای لیسان  ب

 (Glader, 2006, p. 154.) و سطح نوآوری را ارتقا دهن  پیگیری نماین  یرا با قوت بیشتر
 

 هاادغام ۀچارچوب و شرایط محتوایی لیسانس اجباری در حوز .3
 مفاد لیسانس اجباری .1. 3
ترسایم  ای اروپا، تعه ات، مفاد و شروط قرارداد لیسان  نبای  به گونه ۀاعالمی 15پاراگراف  برابر

در  یادشا ه شود که وود مب ل به مانعی بر سر تحقق اه اف رقابتی ش ه یا از کارایی لیساان   
 ،هاای اجبااری  تکنولوژیک بکاه . اگرچاه در لیساان    ۀجهت مساع ت به رش  نوآوری و توسع
ولی درعمال،   ،آمیز از نظر تئوریک مطلوبیت داردتبعیضتعیین شرایط منصفانه و متعارف و غیر

های دقیق برای آن دشوار است. بروی در ترسیم ح ود چنین مجوزهایی ن رابطه و شاوصتعیی
صرف به ایان معیاار،    ۀهای بازارهای دارایی فکری نظر دارن ؛ درحالی که تکیبه تعمق در ویژگی

 (Hoehn & Lewis, 2012, p. 11). اروپا قرار نگرفته است ۀمورد اقبال کمیسیون اتحادی
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ادغام بستگی دارد و بایا  باه    ۀبرداری به اوراع و احوال واص هر قضیهم ت مجوزهای بهر
ر رقابتی ادغام پیشانهادی   آبارمیزانی باش  که از نظر مرجع رقابتی فرصتی کافی برای زدودن 

زمانی چن ساله و  ۀتعری  باز ،ین زمینهادر  ۀ اروپاکمیسیون اتحادی ۀاز بازار را مهیا کن . در روی
  (Hoehn & Lewis, 2012, p. 8).  شودد دی ه مییا حتی نامح و

وقتی اوتراعی متضمن حقوق متنوعی است که در بازارهای جغرافیایی متتل  برای تولیا   
بیر ساو  رقاابتی   أاماا ادغاام تنهاا بار روی یکای از بازارهاا تا        ،محصوالت گوناگون کااربرد دارد 

و  ودباازار ترتیاب داده شا   ایان   ۀساتر برای حفظ رقابات در گ  صرفاًبای  گذارد، اعطای مجوز می
د که به تولی  محصوالتی بپردازد که در ایجاد توازن رقاابتی پا  از   شوگیرن ه ملزم میلیسان 

 .(DOJ, 2011, p. 11)ادغامی نقش دارن   ظهور بنگاه ج ی ِ
یاا حتای با ون دریافات      و انعقاد قرارداد لیسان  ممکن است در قبال دریافت عوض باشا  

به رقبایی که پیش از این  مبلغامتیازی مجوز اعطا شود. ص ور لیسان  ب ون دریافت هیچ حق 
مجال تولی  هرچاه بیشاتر محصاوالت     ،کرده کمکدسترسی به بازار ن اشتن ، به تش ی  رقابت 

  (Hoehn & Lewis, 2012, p. 12) . دسازفناورانه را فراهم می
ها قرار گیرد که ساایه ته یا ات   تع ادی از آن نحوی در اوتیار یک رقیب یا فناوری بای  به

ها، لیسان  اجباری باه شاکل   رقابتی را تا ح  امکان از ساحت بازار دور کن . در بروی موقعیت
طاور کلای لیساان     شود. باه برداری بازداشته میحتی دارن ه نیز از بهره ،انحصاری منعق  ش ه
ردن موقعیت بازاری بارای تنهاا یکای از رقباا     شود که پ ی  آووقتی تجویز می انحصاری معموالً

  . (European Commission, 2005, p. 117)ررورت داشته باش 
 ادغاام   بتشای باه کااراییِ   البته اگر استفاده از دارایی فکری و یا حفاظ حقاوق بارای تا اوم    

بارداری  رهکن  تا وود بنگاه برآم ه از ادغاام از بها  ناپذیر باش ، مصلحت رقابتی اقتضا میاجتناب
گااه  (Sher & Kemp, 2014, p. 4).  یابا  لیسان  وص  منفرد می ،محروم نشود. در این صورت

هایی که قص  ادغام با یک یگر را دارن  در اوتیاار  فناوری بنگاه ،لیسان  قالب غیرانحصاری یافته
 ,Proger & Oliver, 2008). شاود  داده میمتقاریان فعلی یا آتی قرار  ۀچن  رقیب یا حتی هم

p. 8)   کاه مشاروعیت ادغاام در گارو التازام باه فساخ        کنا موقعیت مشابه در جاایی باروز مای  
  گیارد های انحصاری و دراوتیار گذاشتن فنااوری باه چنا  بنگااه متقارای قارار مای       لیسان 

Zhao,2015, p. 325)-.(Weinreich  
 

 1اعطای لیسانس برای بازسازی برند .2. 3
بساا صااحب   نفوذ در بازار عزم ادغام دارن ، چاه عالئم تجاری ذی ۀدارن  در مواردی که دو بنگاه

                                                           
1. Rebranding 
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کمیسایون   ،نوعی ق رت بازاری شون  که درمجموع ووشاین  حقوق رقابت نیست. در این موارد
ب ون دریافت حق امتیااز و   اروپا جواز ادغام را به اعطای لیسان  عالمت تجاری معموالً ۀاتحادی

این تمهی  گاهی به همراه . (Ghidini, 2010, p. 227) وط کرده استبرای م ت زمان معینی من
های فکری الزم برای تولی  یک محصول به منظور بازسازی برن  و دادن فرصات  واگذاری دارایی

گیرد صورت می آنلیسان  در بازار و افزایش سهم بازاری  ۀکنن کافی برای تثبیت بنگاه دریافت
به رقیبی ق رتمن  برای بنگاه ناشی  ،صاحب اعتبار و شهرت تجاری ش ه یادش هت ریج بنگاه تا به

 93پاراگراف   (Bertelsen et al, 2011, p. 202). گرددمب ل از ادغام در بازار محصوالت یادش ه 
 ای موارد، کمیسیون یک لیسان  انحصااری دارد که در پارهاروپا در این زمینه اشعار می ۀاعالمی

دها  تاا   شرط پذیرش مشروعیت رقابتی ادغاام قارار مای    را با م تی معین ریناظر به نشان تجا
گیرن ه مجال آن را بیاب  تا به بازسازی اعتبار تجاری محصوالت وود بپردازد؛ درحالی که لیسان 
زمانی قرارداد لیسان   ۀکنن  که از نشان تجاری یادش ه در بازهای وواهان ادغام تعه  میبنگاه
گیرن ه بتوانا  مشاتریان را از   ای نکنن . ه ف از این تمهی  این است که مجوزادهگونه استفهیچ

برن  اصلی به برن  وودش جلب نمای  تا به این ترتیب یک رقیب ق رتمن  و پای ار در بازار امکان 
در گارو   یین فراین چنها که موفقیت با درک این دغ غه یادش هسن   40ظهور بیاب . پاراگراف 

ها در توسل به شرطبینی بروی پیش  که پیشکنبرن  در بازار است، تصریح میاین بودن پای ار 
چنین رمانت اجرایی اهمیت شایانی دارد. نشان تجاری موروع قرارداد لیسان  بای  در بازار از 

حیاات اقتصاادی بنگااه     ۀادام ن  ودرنگ آشکار کیکارایی وود را ب ،شهرت کافی برووردار بوده
گااه اعطاای    ،بازسازی برن  تضمین نمای . عاالوه بار ایان    ۀدور ۀگیرن ه را پ  از واتم لیسان

شا ه باه   های فکری به منظور تولی  یا توزیع محصوالت عررهلیسان  یا واگذاری بروی دارایی
نمای . ش ه برای حصول اطمینان از ببات این رمانت اجرا رروری میبازار تحت عالئم مجوز داده

نحاوی کاه   لیسان  بای  انحصاری و تا ح  ممکن مفااد آن موساع تعریا  شاود؛ باه     همچنین 
ن . همچنین طرفین ادغام حاق ن ارنا    کنیی  أمشتریان ارتباط آن را با عالمت تحت لیسان  ت

 کار گیرن  تا از ابرگذاری آن در بازار کاسته شود.همشابه برن  را ب هایتعالم
 

 های زیرساختیوریفراهم کردن دسترسی به فنا. 3. 3
شاود،  فنااوری اساتان ارد غالاب در باازار مای      ۀکنن ادغام کنترل برآم ه ازدر مواردی که بنگاه 

هاای  گااه مقتضای آن اسات تاا دارایای      ،اهمیت پیشگیری از ممانعت اساسی احتمالی از رقابت
رس رقبا قارار  در دست و شرایطی منصفانه و ب ون تبعیض فکری مرتبط، با دریافت بهایی عادالنه

اروپا دسترسای با ون تبعایض و شافاف باه       ۀاعالمی 15پاراگراف   (Ghidini, 2006, p. 7).گیرد
که شامل اوتراعاات،   است بینی کردههای کلی ی را پیشها و فناوریها، شبکهبروی زیرساوت
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سای  ایان دستر  یادش هسن   19شود. پاراگراف های فکری میدانش فنی و سایر مصادیق دارایی
ای مناسب برای رفع موانع ورود رقبای تازه به می ان رقابت انگاشاته اسات. ایان تا بیر     را چاره

 ،های فکری از ساوی بنگااه متقارای ادغاام اسات     ها و مالکیتمتضمن اعطای لیسان  فناوری
 ۀهاای پایا  پاذیر باا فنااوری   های مجوزگیرن ه را قادر سازد تا محصوالت تعاملنحوی که بنگاهبه
تولی  و عرره کنن . همچنین این رمانت اجرا شامل واگاذاری تعها    را حاصل از ادغام  تِشرک

اطالعاات   ۀهای فنی واص در کاالها یا محصوالت موجود یا آتی و تعه  به ارائبه اجرای پروتکل
هاای مارتبط باا شارکت     بنگااه  ،شود. به این ترتیبپذیری یا سازگارسازی نیز میراجع به تعامل

و مات یا محصاوالتی اساتان ارد   ، فرصت غلبه بر محذورات ورود به بازار را یافته ،دغاممحصول ا
یابن ، جایگااه  های نوآورانه را مینکه فرصت پیگیری فعالیتآکنن  و با این راهکار رمن ارائه می

اهنا   کدرعین حال از ق رت بازاری بنگاه برآم ه از ادغاام مای   ،رقابتی وود را در بازار ارتقا داده
(Trattner, 2016, p. 42-3; Hoehn & Lewis, 2012, p. 6).  

 

 التزامات مکمل اعطای لیسانس .4. 3
تنهاا  های متقاری برای متقاع  ساوتن مراجع رقابتی به اعالم مشروعیت رقابتی ادغام، ناه بنگاه

ظر بلکه برای بسترسازی تحقاق فضاای مطلاوب رقاابتی ما ن      ،شون ملزم به اعطای لیسان  می
 از انعقااد قارارداد معماوالً    پا  نهادهای اجرایی، گاه بای  التزامات دیگری را نیز برعه ه بگیرن . 

گیرنا ه بتوانا  باا فاراهم آوردن مقا مات، فنااوری را       کشا  تاا لیساان    چن ین ماه طول مای 
 ۀشا ه در ارائا  زماانی نقاش بنگااه ادغاام     ۀرقابات کنا . در ایان بااز     ۀسازی و وارد چروتجاری
 ررورت دارد م سازی رقابتآبرداری از آن در راستای کارتسهیل بهره بارز بوده، های فنیکمک

.(European Commission, 2005, p. 119) بار   افزوندر همین راستا ممکن است مرجع رقابتی
هاای درگیار در ادغاام،    کردن تعها ات بنگااه  و سنگین موجود قراردادهای لیسان  تع یل مفاد
هاا  آنباه  های فکری کاه حساسایت رقاابتی معطاوف     به اعطای لیسان  مالکیتها را حتی آن

  کارده باشان   بیشاتری  رقاابتی مسااع ت    فضاای مطلاوب  نیست، ناگزیر سازد تا به برقاراری  

.(Trattner, 2016, p. 39-40; Proger & Oliver, 2008, p. 7) 
جمله ترتیبات پیونا ی و  توان  از درج و توسل به بروی شروط قراردادی ازمرجع رقابتی می

هاای فنای   شاتیبانی پ ۀی ادغاام را باه ارائا   را های متقانمای  یا طرف جلوگیریفروشی نیز باهم
 (Sturiale, 2012, p. 643-4).   کنگسترده از مجوزگیرن ه ملزم 
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 هاادغام ۀهای خاص لیسانس اجباری در حیطها و چالش. مزیت4
 های لیسانس اجباریمزیت .1. 4
ناوآوری و رفاع    ۀتوانا  میاان مالحظاات توساع    کتمان نیست که لیسان  اجباری گاه مای  قابل
کاراتری عمل کن . هنگاامی   شیوۀهای متتل  رقابتی از بروی دیگر از رمانت اجراها به دغ غه

ده ، استت ام رمانت اجرای سالب  های فکری رخ میکه در ابر ادغام، تجمیع و انباشت دارایی
زیرا اموال فکاری ممکان اسات در     ،نمای ها گاه دشوار و نامطلوب میی داراییمالکیت و واگذار

در یکای از ایان بازارهاا     درحالی که ادغام صارفاً  ؛ابرگذار باشن  ،بازارهای متتل  کاربرد داشته
گذارد. بنابراین الزام به واگذاری حقوق فکری باعث بروز اواتالالت  جای می تبعات ر رقابتی بر

بارای   رو بایا  لیساان  اجبااری را صارفاً    اینشود. ازم کارایی در بازارهای دیگر میرقابتی و ع 
 ،های ر رقابتی پیش آم ه است، تجاویز نماود. باه ایان ترتیاب     فعاالن بازاری که در آن نگرانی

 یادشا ه هاای  لیسان  اجباری رمن آنکه پاستی دروور باه نیااز دسترسای رقباا باه فنااوری      
های تحقیق و توسعه بنگاه برآم ه از ادغاام کاه نیازمنا     لی در انجام فعالیتاوتال ده ، غالباًمی
 ،ایان  بار  افزون (Sher, 2002, p. 22-3). کن های یادش ه است، ایجاد نمیبرداری از فناوریبهره

ورود باه باازار    مواناع واود از پیاما های را رقابتی و از میازان     ۀ نوباعطای لیسان  اجباری به
هایی که آهنگ ورود به باازار را دارنا  یاا واود     که در غیاب لیسان  اجباری بنگاهکاه ؛ چرامی

گذاری کنن  یا اینکاه باه ساراق رقباای     های مشابه سرمایهنوآوری و تولی  فناوری ۀبای  در زمین
هزیناه و  پرها تقارای دریافت لیساان  کننا  کاه ایان هار دو      از آن ،ش ه رفتههای ادغامبنگاه
باه   ماؤبر  بازگشت رقابت ،بیر منفی زیادی گذاشتهأو احتماال بر عزم ورود به بازار ت بر استزمان

  (Sturiale, 2012, p. 642).  سازدبازار را دشوار می
 

 هاهای مقابله با آنهای لیسانس اجباری و شیوهچالش. 2. 4
قابات یاا   هاا و کاارکرد آن بار محایط ر    ادغاام  ۀبر بودن لیسان  اجباری در حوزؤوصوص م در
تاوان باا قاطعیات    بر نوآوری و رقابت نمی یادش هبیرگذاری و تبعات مثبت و منفی مجوزهای أت

 ۀرو در هما ایان . ازیسات ساادگی میسار ن  ما ی رقاابتی آن باه   آستن گفت و ارزیابی دقیق کار
اعطای لیسان  چاه  (Sturiale, 2012, p. 608-9).  شودهای آن استفاده نمیها از ظرفیتپرون ه

ش ه و چه بر مبنایی منصفانه و معقول و ب ون تبعایض صاادر گاردد، بار      ون حق امتیاز مقررب
هاا باا دساتیابی باه اطالعاات      بیر نیسات؛ چراکاه آن  أتا هاای رقیاب بای   نوآوری شارکت  ۀانگیز

دیگار تماایلی باه     ،سازگارسازی و فروش محصوالت و کسب عای ی به مقصود وود نائال شا ه  
 یادشا ه تر اگرچه ممکن است لیساان   دهن . به بیان روشنشان نمیتحقیق و توسعه از وود ن
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ها بیش از آنکه ولی منابع مالی آن ،تا ح ودی به تش ی  رقابت میان فعاالن بازار مساع ت نمای 
بر افزایش تبلیغات و بهبود توزیاع و   تکنولوژیک و تش ی  رقابت شود، احتماالً ۀتوسعبه معطوف 

گذاری سنگین پروطر برای گردد؛ چون دیگر نیازی به سرمایهکز میو مات پ  از فروش متمر
بساا  از ساوی دیگار، چاه    (Hoehn & Lewis, 2012, p. 9). دشاو ها احساس نمینوآوری یارتقا

هاای ابتکااری را در پای    فعالیات  ۀبنگاه برآم ه از ادغام به توسع ۀلیسان  اجباری کاهش انگیز
هاایی کاه   عنوان راهکاری معمول رواج یاب ؛ چراکه بنگاهبه وصوص درصورتی کهداشته باش ؛ به
اشتاص بالثی وواهنا  دیا  کاه     ۀهای فکری وود را در معرض استفاددارایی ،قص  ادغام دارن 

  (Sturiale, 2012, p. 632).  ان در بهبود سطح نوآوری ن اشته یمشارکت
 برابار  .ری نیاز مواجاه اسات   هاای دیگا  ش ه، لیسان  اجباری باا چاالش  دافزون بر موارد یا

بر اعطای لیساان  اولویات دارد؛    ،ریطور کلی واگذاری یک بنگاه دااروپا به ۀاعالمی 91پاراگراف 
آورد که در هنگام واگذاری یک بنگاه مالحظه وجود میهایی را بهچالشلیسان  اجباری چراکه 
گونه که بایسته اسات بارای   آن گیرن ه رادر مواردی لیسان  برداریشود. اعطای مجوز بهرهنمی

کن . همچنین احتمال بروز اوتالف بر سر مفااد و چگاونگی   بر در بازار مهیا نمیؤانجام رقابت م
ها در و برآورده ساوتن انتظارات رقابتی هم چشمگیر است. این دشواری لیسان  اجرای قرارداد

وصا  محرماانگی    ،هشا   ندوچنا ا برداری مشتمل بر دانش فنی باشا ،  مواردی که مجوز بهره
 ,Marsden). شاود  وود به مانعی ج ی در هنگام دستیابی به اه اف م نظر ب ل میدانش فنی 

2008, p. 121)دانش فنی بای  به طریقی روشن ترسایم شاود کاه     پیرامونطور کلی التزامات به
یات رقاابتی   و هام باه موقع   گاردد فنی میسر  ۀمبهم اطالعات محرمان های ذاتاًهم غلبه بر جنبه

بینای کارد   عالوه بای  تمهی اتی برای حفظ محرمانگی آن پیشمساع ت الزم شود. به برداربهره
 European).  ساادگی ازدسات ن ها    تا بنگاه برآم ه از ادغاام ایان مزیات رقاابتی واود را باه      

Commission, 2005, p. 119) توان کتمان کرد کاه گااه بارآورده سااوتن مقاصا       هرچن  نمی
ولای نبایا  از    ،نمایا  ها در غیاب لیسان  اجباری دانش فنای دشاوار مای   ادغام ۀبتی در دایررقا

واطر برد که دانش فنی وصفی محرمانه دارد و هر لحظه امکان افشا و ازدسات رفاتن ارزش آن   
والقاناه را از دسات    ۀدرحالی که ص ور لیسان  اجباری که کنتارل اطالعاات محرمانا    ،رودمی
 ظااهراً  ،کن . با وجود ایان می دوچن انسازد، احتمال وقوع چنین امری را وارج میدارن ه بنگاه

ناشی از ادغاام، بار مناافع     حفظ رقابت برای دوران پ  از ظهور بنگاهِ ۀدر چنین موقعیتی انگیز
 داری دانش فنی پیشی گرفته است.ناشی از محرمانه

ان یشای اسات،   نیازمن  چاره و یافتهیکی دیگر از معضالتی که در قراردادهای لیسان  بروز 
باشا  کاه در   آن است که چنین قراردادی متضمن یک رابطه و تعامل مستمر میان طرفین مای 

آن را فرصت مغتنمای بار ابرگاذاری بار رفتارهاای رقاابتی        ،ادغام محصولِ بنگاهِ ،ای اوقاتپاره
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مکان دارد بنگاه حاصل از ادغاام  ا ،اروپا ۀاعالمی 15شمرد. به تصریح پاراگراف گیرن ه میلیسان 
باا   ،گیرنا گان وقاوف پیا ا کارده    دهن ه به بروی اطالعات حساس لیساان  در جایگاه لیسان 

دست، جریان رقابت را از حالت معماول واود   ها در بازارهای پاییناطالع از رفتارهای رقابتی آن
ه اتی ساوت که مشکالت ناشی سازد. برای ابربتشی به این ت بیر بای  آن را مقرون به تعوارج 

 را برطرف نمای . یادش هاز افشای اطالعات 
کاه نسابت باه    را اشاتاص بالاث    تنهاا طارفین بلکاه مساتقیماً    های لیسان  نهگاه چالش

سازد. در چنین شارایطی تضامین حقاوق و همراهای و     بر میأمت ،های فکری حقی دارن دارایی
اشتاص دیگری که حقوق قراردادی پیشاینی   ۀو هم های درگیر در ادغامهمکاری شرکای بنگاه

مجوزهاای انحصااری یاا انفارادی      ،بارداری از فنااوری  هایی که بارای بهاره  بنگاه ویژهدارن  و به
 European).  ناا نکاناا ، در اجاارای کااارای راامانت اجراهااا نقااش بساازایی ایفااا ماایگرفتااه

Commission, 2005, p. 120) 
ادغام در تعاامالت طرفینای اهمیات زیاادی در موفقیات ایان        م ه ازآعملکرد بنگاه بر ۀنحو

هاای انفارادی   ویژه این موروع در لیساان  مستلزم نظارت دقیق است و به ،رمانت اجرا داشته
دروصاوص مطالعاه بار     م5115یاب . در گزارشی که کمیسیون اروپا در ساال  نمود بیشتری می

هاا انجاام داده، اشااره شا ه اسات کاه رقباا        ادغاام  ۀروی رمانت اجراهای فاق  کارایی در حوز
رو ایان منا  شاون . از  های انفرادی به ق ر کفایت از مزایای لیسان  بهاره ان  در لیسان نتوانسته

هاا و پشاتیبانی گساترده در ابتا ای راه باه      مفاد لیساان  بایا  مقارون باه اعطاای مسااع ت      
 بنگااهِ  زیرا غالبااً  ،رقابت پی ا کن  ۀترگیرن ه باش  تا وی بتوان  جایگاهی شایسته در گسلیسان 

دلیل احاطه به فناوری و توانایی غلباه بار مواناع    دهن ه، بهبرآورده از ادغام در مقام لیسان  سر
از شان  بیشتری برای سوق دادن بازار رقابتی به سمت مطالبات وود برووردار است. لاذا   ،فنی

عملکارد بنگااه ناشای از ادغاام در      ۀر نحاو هایی مستلزم نظارت مستمر و قوی با چنین لیسان 
باش . در همین سن  و گزارش تصریح ش ه است کاه رامانت اجراهاای    جایگاه مجوزدهن ه می

 بری باه ؤما  شایوۀ به  ان کیتجویز دسترسی به فناوری از مجرای قراردادهای لیسان  در موارد 
تا برای افزایش  است پیشنهاد ش هرو اینش ه نائل آم ه و ازاجرا گذاشته ش ه و به اه اف تعیین

 قرار گیرن : توجهمورد  زیرکارایی آن مالحظات 
ها مجاوز  بنگاه بهبه تع اد کافی  ،االمکان بای  لیسان  به نحو غیرانحصاری تعری  ش هحتی

تار تعریا  شاود؛ قلمارو     های رقابتی هرچه وسیعآن با رعایت دغ غه ۀاستفاد ۀاعطا شود؛ زمین
 ۀو با لحاظ متتصات بازارهای درگیر ترسیم گردد؛ هرچاه بااز   یبرؤداد به طرز مجغرافیایی قرار

 ،تر است؛ مفاد توافق بای  به لحاظ تجااری جاذاب باشا    تر باش ، مطلوبزمانی لیسان  طوالنی
ت ریج به جایگاه گیرن ه، آن را بهه از سوی لیسان ش های صرفنحوی که تضمین کن  هزینهبه
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 European Commission, 2005, p. 119).-(20  سازدر بازار رهنمون میرقیبی ابرگذار د

 یرانحقوق ا یکردرو
 بینی لیسانس اجباری در میان ضمانت اجراهای ناظر به ادغامعدم پیش .1

قاانون اساسای )ق.ا.س.ک.ا(،    44های کلی اصال  قانون اجرای سیاست 43 ۀفارق از آنکه در ماد
ه و لحاظ نشا  گذار قانون از سویاری ورعیت رقابتی ادغام پیش از نهایی ش ن آن استعالم اجب

کاارگیری  هصراحت از امکان به و بهی دگرکی  أبر اوتیاری بودن کسب تکلی  در این وصوص ت
ها ستنی به میاان نیاما ه اسات، باا مالحظاه و تعماق در       ه ف تع یل رقابتی ادغام اوسایلی ب

یابیم که لیسان  درمی ،ق.ا.س.ک.ا 10 ۀماد ۀگاندوازده رج در بن های رمانت اجراهای عام من
 ۀبالطبع به گساتر  ،اجباری جایگاهی در میان راهکارهای مقابله با اق امات ر رقابتی پی ا نکرده

 یاب .ها نیز راهی نمیادغام
ه تعلیاق  الزام ب»ها اوتصاص دارد که به رمانت اجراهای رقابتی واص ادغام 10 ۀماد 1بن  

( این قانون انجام ش ه و یا الزام 41) ۀیا دستور به ابطال هرگونه ادغام که بروالف ممنوعیت ماد
کاه از آن امکاان صا ور لیساان       اسات  بینای کارده  را پایش « ش ههای ادغامبه تجزیه شرکت

نیاز نشاانی از ایان تا بیر وااص دیا ه        10 ۀسایر بن های ماددر اجباری قابل استنباط نیست. 
تاوان صا ور   نیاز نمای   یادشا ه مرزهای مفهومی و مص اقی بنا های   ۀشود و حتی با توسعنمی

 مجوزهای اجباری را توجیه کرد.
های فکری قانون نیز شاه  رمانت اجراهای واصی هستیم که در قلمرو مالکیت 50 ۀدر ماد

انحصاری ناشی  حقوق و امتیازات»دارد که ق.ا.س.ک.ا اشعار می 50 ۀتعری  ش ه است. ص ر ماد
پرسش قابل طرح آن است که  .«قانون شود... 41تا  44از مالکیت فکری نبای  موجب نقض مواد 

 41 ۀهاای را رقابتی موراوع مااد    توان بین اجرای حقوق انحصاری و ادغام و تملکچگونه می
 ۀهای فعاال در عرصا  ای یافت؟ شای  اظهار شود دارن گان حقوق انحصاری و شرکتقانون رابطه
مرباوط   هاا شون ؛ ولی این امر به قواع  عمومی ادغاام های فکری گاه با یک یگر ادغام میمالکیت

مقصود آن است کاه بارای مثاال     کن . ظاهراًهای فکری پی ا نمیست و پیون ی ویژه با مالکیتا
 های فکری وود یا از طریق ع م اعطای لیساان  باه دیگار   بنگاهی با دستاویز قرار دادن دارایی

 ها را به ادغام با وود وادار سازد. آن ،ها، فعاالن بازار را تحت فشار قرار دادهشرکت
بنگاه متقاری ادغام را به اعطای  50 ۀبه استناد ماد توانآیا میپرسش اصلی این است که اما 

بتی د و مجوز اجباری را شرط پذیرش مشروعیت رقاکرواردان به بازار ملزم هزلیسان  به رقبا یا تا
یادش ه توق  فعالیت، عا م اعماال حقاوق انحصااری، ابطاال شاروط و        ۀادغام قرار داد؟ در ماد

نهایات ابطاال قراردادهاای را رقابتی، در شامار      دراالجرا نتوان ن تعه ات متل رقابات و  الزم
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یک از تمهی ات مقارر در ایان مااده امکاان صا ور      از هیچ ، ولیرمانت اجراها قرار گرفته است
توقا   »نظاران از عباارت   هرچن  باه بااور بروای صااحب     .شوداجباری برداشت نمی مجوزهای
 ،0930 ی،آی  )جعفرزاده و ناطق نورطور رمنی امکان ص ور لیسان  اجباری برمیبه، «فعالیت
گرایاناه و ایجاابی   سلبی وود، با ماهیات الازام   ۀتوق  فعالیت با جنبرس  نظر میبهاما  ،(11ص 

پذیرش مالزمه میان توق  فعالیت و ص ور لیساان  اجبااری   و  یاب ابق نمیلیسان  اجباری تط
ص  ،0934 ی،چالشاتر  یو جعفار  ی)رهبر نمای مییک رمانت اجرای استثنایی دشوار  ۀمثاببه
ادغامی است که ظرفیت ابرگذاری منفی بر محیط رقابت و ساطح   ،محل بحث ویژه آنکهبه ؛(40

. با این نگرش، ص ور لیسان  اجباری دبای  ناظر به آن تفسیر نمونوآوری دارد و توق  فعالیت را 
 ادغام، فاق  اتکا در ق.ا.س.ک.ا است. برآم ه از رقابتی پ  از ظهور بنگاهِ ۀبرای برقراری موازن

 

 ها ق.ث.ا.ط.ع.ت به قلمرو ادغام 11 ۀبررسی امکان تعمیم لیسانس اجباری ماد .2
دارد در های صنعتی و عالئم تجااری اشاعار مای   راعات، طرحقانون ببت اوت 01 ۀماد «ال »بن  

برداری از سوی مالک یا شتص مجااز از ساوی او مغاایر باا رقابات آزاد باوده و       مواردی که بهره
برداری از اوتراع رافع مشکل باش ، امکان ص ور مجوز اجباری با موافقت کمیسیون واصی بهره

آیا  کاه   وجود دارد. از ظااهر مااده چناین بار مای      ان ،آن در این ماده مشتص ش ه یکه اعضا
برداری مغایر با رقابت بای  محقق ش ه و تبعات نامطلوب واود را نمایاان کارده باشا  و باا      بهره

معضل وواه  باود. درحاالی کاه در     ۀعنایت به چنین شرایطی، ص ور لیسان  اجباری گشاین 
بارداری از ساوی   است، هناوز بهاره  وصوص ادغام پیشنهادی  بحث که تعیین تکلی  در جایگاه

ی رقاابت نظم وود صورت نگرفته تا مغایرت آن با  بنگاه حاصل از ادغام در موقعیت ج ی  رقابتیِ
اما در  ،با وجه استثنایی لیسان  اجباری همتوانی دارد یتفسیر چنینآشکار شود. اگرچه  بازار
وصاوص   رباط در ات ذینتست، شای  این است الل موجه جلوه کن  کاه تشاتیص مقاما    ۀوهل

برداری از اوتراع، در گرو بالفعل بودن استفاده نیست و اگر با امعان نظر به ر رقابتی بودن بهره
های متل توجهی برود که رویهشرایط بازار و موقعیت رقابتی بنگاه حاصل از ادغام، احتمال قابل

توانا  در  جا  صاالحیت مای   برداری از اوتاراع رخ وواها  داد، مرجاع وا   رقابت با محوریت بهره
با این شرط، مجوز ورود بنگاه حاصال از ادغاام    ن  واق امی پیشگیرانه، لیسان  اجباری صادر ک

اساتعالم وراعیت    ،ق.ا.س.ک.ا 43 ۀ . اما مشکل اینجاست که مطاابق مااد  نمایبه بازار را صادر 
به این امر، شاورای   کنن همرجع رسی گی ،رقابتی ادغام پیشنهادی اجباری نیست و عالوه بر آن

ایان  گااه  شا ه هایچ  . درواقع مطابق ساازوکار تعریا   01 ۀرقابت است و نه کمیسیون واص ماد
مگار   ؛یاب کارگیری این تمهی  را نمیهمجال ب ،یی  پیشینی ادغام نش هأدرگیر ت کمیسیون عمالً
 ،با جمع شرایط ادغام به نقض قواع  رقابتی دست بزن  که در این صورت برآم ه ازاینکه شرکت 
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گیرد. ممکن است اظهاار شاود کاه اگار     مانن  هر فعال بازار در معرض لیسان  اجباری قرار می
ها برای ادغام مطلع شود و یا شورای رقابت آن را در جریاان  کمیسیون به طریقی از عزم شرکت
تعا یل   منظاور توانا  باه  ادغام پیشنهادی، مای  های متل رقابتِامر بگذارد، با تشتیص ظرفیت

پذیر نیسات کاه   فضای رقابتی پ  از حضور بنگاه در بازار، مجوز اجباری صادر نمای . اما کتمان
ها ت بیری مشکالت اجرایی زیادی دربر دارد که قانون برای آن ،چنین تفسیری دور از ذهن بوده

 سازد.  را بسیار دشوار می رهیافتعمل پذیرش این درنین یشی ه است؛ امری که 
لیسان   توان  بهمیهم دیگر آن است که آیا شورای رقابت در فراین  ارزیابی ادغام پرسش م
توان  از رمانت اجراهایی که قانون بع  ؟ با فرض اینکه این نهاد اجرایی میمتوسل شوداجباری 
ارزیابی ادغام پیشانهادی   ۀرقابتی تشتیص دادن ادغام در اوتیار او نهاده است، در مرحل از ر 
پاذیرش مشاروعیت رقاابتی ادغاام را در گارو       ،ق.ا.س.ک.ا نیز بهره گرفته 43 ۀچوب ماددر چار

 ۀماد 1ها به تحقق بروی امور قرار ده  و یا اینکه در زمان اجرای تعلیق موروع بن  التزام بنگاه
کنا ، بااز هام    مناوط  رفع تعلیق از ادغام را به ص ور مجوزهای اجباری فناوری  ،ق.ا.س.ک.ا 10

 یادشا ه سادگی میسر نیست؛ زیرا نهاد اجرایای  چنین اوتیاری برای شورای رقابت به شناسایی
واارج از ماوارد    ،رقابات  ۀکننا  کارگیری ابزارهای تعا یل هش ه و بحق وروج از مرزهای ترسیم

امکان ص ور لیسان  اجباری برای  50 ۀو نه در ماد 10 ۀمصرح قانون را ن ارد و قانون نه در ماد
رسامیت نشاناوته اسات. در    که بالفعل یا بالقوه متل رقابات هساتن  باه   را هایی ادغاممقابله با 

ق.ا.س.ک.ا کاه الازام    10 ۀمااد  00توریح مطلب بای  واطرنشان ساوت که باه اساتثنای بنا     
قیمتای در شامار رامانت     ۀهای در موقعیت انحصاری را به رعایت ح اقل عرراه و دامنا  بنگاه

یاک از فرازهاای واود    در مقام بیان رمانت اجراها، در هایچ  10 ۀماداجراها قلم اد کرده است، 
ها یا وودداری از از منع رویه نکرده و صرفاً ملزم ایجابی دارد، ۀبنگاهی را به انجام امری که جنب

شا ه مبنای بار    راهکارهای ت ارک دیا ه ، ه است. با این نگرشگفتها ستن تکرار بروی فعالیت
 اهای فکری با معامله با دیگران و ص ور مجوزهایی برای استفاده از دارایی فناوری به ۀالزام دارن 

 یاب .  وجهی نمی ،ه ف تع یل فضای رقابتی
 

  و ارائۀ راهکارهای مطلوب نقدی بر رویکردهای موازین موجود .3
بتشای باه   کارگیری لیسان  اجبااری بارای مشاروعیت   هحتی اگر بر موانع متع دی که بر سر ب

چشم بپوشیم، قابل انکار نیست که نوع رویکرد موازین ناظر به  وجود دارد، ی پیشنهادیهاادغام
تکنولوژیک سازگار  ۀمجوزهای اجباری گاه با مصالح رقابتی و موروع مهم ترویج نوآوری و توسع

های حاصل از مطالعۀ تطبیقی نظام اتحادیۀ اروپا، از ظرفیت ایان  و بای  با استفاده از داده نیست
 : های فکری در ایران سود جستهای ناظر به مالکیتبتشی رقابتی به ادغاممنظور نظامبیر بهت 
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 ساایر  باه  و اسات  اوتراعاات  باه  معطاوف  صارفاً  ت.ع.ط.ا.ث.ق 01 ماادۀ  هایظرفیت 
 أوذ همچون مواردی یا غیراوتراعی افزارهاینرم یا فنی دانش نظیر فکری هایدارایی
 که درصورتی ترتیب این به. یاب نمی تعمیم برن سازی یبرا تجاری هاینشان لیسان 

 رقاابتی  نظاام  نگیارد،  صاورت  یادشا ه  مادۀ ساوتاری چارچوب در اصالحی آین ه در
 غیار  باه  نااظر  هاای ادغام با مصاف برای الزم ابزار از اروپا، اتحادیۀ نظام بروالف ایران

 .مان  وواه  بهرهبی اوتراعات

 مبلاغ  پرداوات  باه  مشاروط  اوتاراع،  از بارداری بهاره  فته،گپیش مادۀ «ب» بن  برابر 
 مصاالح  ماواردی  در گذشات،  تطبیقی مطالعۀ در که گونههمان اما. ش ه است مناسب
 امتیااز،  حق ازجمله عوض هرگونه أوذ ب ون حتی که کن می اقتضا نوآورانه و رقابتی
 از پ  فضای در کنمم وجه کاراترین در رقابت تا شود گذاشته رقبا اوتیار در فناوری
 .یاب  ت اوم نوآوری جریان و گردد حفظ ادغام

   باارداری را مااانعی باار ساار انعقاااد بهااره ۀق.ث.ا.ط.ع.ت نیااز اجاااز 01ۀ ماااد «د»بناا
دانا ؛  برداری مستمر از ساوی مالاک اوتاراع نمای    قراردادهای ج ی  لیسان  یا بهره

حتی وود بنگاه برآم ه  و ودنحو انحصاری صادر ش بهمجوز درحالی که گاه الزم است 
زمااانی معااین منااع گااردد تااا بنگاااه  ۀاز ادغااام نیااز از اسااتفاده از آن باارای یااک باااز

تجاویز   ،را پیا ا کنا . از ساوی دیگار    رقاابتی  مجوزگیرن ه مجال تثبیت وود در بازار 
شای  از یک سو به تشا ی  رقابات    ،فناوری ۀانعقاد قراردادهای لیسان  متع د و اشاع

صاالح تشاتیص دها  کاه     که مرجاع ذی  تییموقعولی از منظر دیگر در  ،منجر شود
در اوتیار یک بنگاه وااص قارار گیارد تاا      های رقابتی، فناوری صرفاًبرای رفع دغ غه
همچون یک اهرم فشار رقابتی در برابر بنگااه ناشای    دست آورده،بهتوان رقابتی کافی 

از ایان حاق و موقعیات ساو       ردۀ مالکیت فکری احتماال دا از ادغام عمل کن ، دارن 
هاای  و مزیات جایگااه رقاابتی    هاای متعا د، عماالً   با صا ور لیساان    ،استفاده کرده

نحاوی کاه   ؛ باه ساازد ش ه برای بنگاه مجوزگیرن ه رقیب را دستتوش متااطره  ظالح
صالح که تجویز مشروعیت رقابتی ادغام را در گارو تحقاق   اه اف موردنظر مرجع ذی

   .حاشیه برودبه  عمالًانگاشت، ها میآن

 برداری از کمیسیون بای  هماراه دالیلای   بهره ۀدروواست اجاز ،01 ۀماد «ه»بن   برابر
 ،داده اسات  انجاام باش  که نشان ده  متقاری تالش متعارفی برای دریافت لیساان   

بینای ایان   حارر به اعطای مجوز نشا ه اسات. پایش    اوتراع  ۀولی با وجود آن، دارن 
ساازد؛  هاا مواجاه مای   ادغام ۀیسان  اجباری را با مانع مضاع  در حیطشرط، ص ور ل

. آنچاه  یسات صالح نیازی به اببات چنین اماری ن درصورتی که با تشتیص مرجع ذی
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 حفظ بازار رقابتی پ  از ظهور بنگاه برآم ه از ادغام است. ،اهمیت دارد

 هاا بنگااه  از ع ودیم یا یک برای اجباری لیسان  که آی برمی چنین 01مادۀ  لحن از 
چناین   کاه  کنا  مای  ایجاب گاه رقابتی هاینگرانی ساوتن برطرف اما شود،می صادر

 توساعۀ  و گاذار  به رو فضای در دیگر بیان به. شود صادر متقاریان همۀ برایمجوزی 
 هاای فنااوری  باه  دساتیابی  سابب  ادغام که موقعیتی در ایران، تکنولوژیک هایبنگاه

 بتشا ، مای  ادغاام  از برآما ه  بنگااه  به ب یلیبی ق رت و شودیم استان ارد و رروری
 متقاری هایبنگاه همۀ که آمیزغیرتبعیض و شفاف لیسان  طریق از دسترسی تجویز
 .دارد شایانی اهمیت سازد، من بهره فناوری چشمگیر نتایج از را

 باه  هناوز  انایار  در نوآوری و فناوری عرصۀ در فعال هایبنگاه عم ۀ اینکه توجه به با 
آن وابستگی احتمال اجباری، لیسان  ص ور موارد در و نرسی ه مطلوبی توسعۀ سطح
 لذا نیست، واقعیت از دور فناوری، از مؤبر برداریبهره برای ادغام از برآم ه بنگاه به ها

 نظاام  در کاه  میزانای  از فراتار  حتای  دیگری تعه ات ربطذی مراجع تا است رروری
 کارآم سازی فراین  تکمیل برای شودمی مقرر ادغام متقاری بنگاه یبرا اروپا اتحادیۀ

 .نماین  منظور رقابت جریان بهبود و مجوزگیرن ه

 و نیسات  رایجای  امار  ایاران  در اجبااری  هاای لیساان   ص ور اینکه درنظر گرفتن با 
 دسات  تااکنون  رقابت شورای همچنین و ت.ع.ص.ط.ا.ث.ق 01 مادۀ واص کمیسیون

 کاه  روشنی سابقۀ اروپا اتحادیۀ حقوق همانن  طبیعتاً ان ،نزده اجباری مجوز ص ور به
 که هاییچالش بر غلبه برای است بهتر و ن ارد وجود بین ازد، راه این تاریکی بر نوری
 یافات،  وواها   باروز  مناسباتی چنین در التزامات و مفاد تعیین زمینۀ در طرفین بین

 وظیفاۀ  مستقل، اشتاصی یا سازمان یا بترقا شورای در مستقل و تتصصی ایکمیته
 و گیرنا ه لیساان   موقعیت حسب را اجباری هایلیسان  تعه ات و چارچوب تعیین
 تعیاین  را لیسان  موروع با مرتبط بازارهای شرایط همچنین و ادغام از حاصل بنگاه
 همسااز  یکا یگر  باا  توافاق  به دستیابی در احتماال که طرفین وود به امر این و نمای 
 .نشود واگذار سازن ،می طوالنی ح  از بیش را مربوطه فراین  و نیستن 

 ایاران،  در توساعه  و ابتکااری و نیاز تحقیاق    هایفعالیت روزافزون اهمیت به توجه با 
 لازوم  و رقباایش  و ادغاام  محصاول  بنگااه  باین  رقابات  ایجااد  میاان  تا است رروری
 و همکااری  زمینۀ ادغام  اگر. شود قراربر ایموازنه ابتکاری، هایفعالیت به بتشیت اوم
 فاراهم  را ج یا   محصوالت تولی ات و توسعه و تحقیق هایفعالیت انجام برای تعامل
 توانا  مای  رقاابتی  مالحظاات  از صارف  داریجاناب  و حا  ازبایش  گیاری ستت کن ،

 مجوزهای ص ور اما. باش  داشته دربر ایران تحقیقاتی فضای برای نامطلوبی پیام های
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 اق امات بروز از پیشگیری و ادغام کارایی حفظ و نوآوری ترویج ررورت میان باریاج
 واسطۀبه نوآوری هایانگیزه کاهش مسئلۀ شرایطی چنین در. زن پل می رقابتی متل
 .  شودمی تررنگکم نیز اجباری لیسان  ص ور

 

 یجهنت
ری در قامت یک رمانت اجارای  ص ور مجوزهای اجبا ،انتظار ۀها در دوردر فراین  بررسی ادغام

آیا . شاای    شامار مای  بیرگذار بهأرفتاری برای تع یل رقابتی فضای بازار پ  از ادغام، ت بیری ت
ها و باا توجاه باه    ادغام ۀاطالق عنوان لیسان  اجباری به معنای مصطلح و دقیق کلمه، در حوز

حاال باروالف رراایت    هار زیرا لیسان  اجبااری در  ،ها مناسب نباش شرایط واص حاکم بر آن
هاای درگیار آن را   ها یاا واود شارکت   ادغام ۀاما در حیط .شودفناوری به وی تحمیل می ۀدارن 
ان  تاا  رنگ کردن دی گاه ب بینانه نسبت به ادغام پیشنهادی ارائه کردهای برای کموسیله ۀمثاببه

مراجاع اداری یاا قضاایی    آنکه  نماین  یاوادار ادغام  مرجع رقابتی را به پذیرش ر رقابتی نبودنِ
هاای  درحالی که بنگاه ؛دهن قبول مشروعیت ادغام قرار می ۀالمصالحچنین اق امی را وجه ناظر

جز آنکه در صورت ع م قبول اعطاای لیساان ، باه     ،متقاری ادغام الزامی به پذیرش آن ن ارن 
 را بپیماین . وود در رقابت پیشینمسیر  ،بای  ادغام را وانهاده چشمگیریاحتمال 

های فعال در یک بازار از مجرای ادغام کن  تا بازیگران و بنگاهدر شرایط واصی که اقتضا می
کاارایی اقتصاادی واود را     ،ین حاال هما  با یک یگر به همکاری نوآورانه یا فناورانه بپردازن  و در

هاای متقارای   هاای فکاری طارف   برداری از دارایای بهبود بتشن ، سهیم کردن دیگران در بهره
د و گارد اق امات بنگاه حاصل از ادغاام   ناگوار توان  از سویی مانع از بروز پیام هایادغام، هم می

 ،ساو  د و از دیگار سااز منا   گرفتاه بهاره  های ادغام صاورت درعین حال بازار را از مزایا و کارایی
 های فکری فراهم آورد.های نیازمن  به داراییفرصتی دروشان برای بنگاه

 بساتگی  ها به عوامل متتلفیادغام ۀعیین مفاد و ترسیم چارچوب لیسان  اجباری در حوزت
قاعا ه باودن چناین تا بیری      رس  که با توجه به والفِنظر مینتست به ۀدارد. هرچن  در وهل

اما شاه  آن هستیم کاه حساب شارایط رقاابتی باازار و       ،بای  مرزهای آن را مضیق تعری  کرد
های ادغام و سایر نیروهای بازار و با تعمق در متتصات و کارایی ادغام طرف موقعیت تکنولوژیک

لیسان  اجباری و الزامات حاصل از آن و تعه ات تکمیلی بنگاه  ۀممکن است گستر ،پیشنهادی
ویاژه در ماوقعیتی کاه    ادغامی مح ود یا فراتر از یک قرارداد لیسان  معمول و مشابه باش . باه 

گیری ح اکثری از فناوری است یا اینکه واگذاری دارایی فکری باه  ضی بهرهاوراع و احوال، مقت
های اجباری انحصاری کار ممکن نباش ، ص ور لیسان  و کسبواص ماهیت یا اقتضائات  سبب
دها  کاه باا    این فرصت را به مجوزگیرن گان مای  گسترده،استفاده و قلمرو جغرافیایی  ۀبا زمین
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 بر بپردازن . ؤم به رقابت مبرآورده از ادغا سر بنگاهِ
بارداری کاه   یی  اعتبار رقابتی ادغام به ص ور مجوزهای بهرهأت ۀرمن استفاده از فرصت اناط

هاای فکاری   کاارگیری دارایای  هتر را برای رقبا و فعاالن بازار در ببیشالمق ور مجال هرچه حتی
راهکارهاای نامتناسابی   هاا یاا   داشت که لیسان  متضمن مح ودیت بای  توجهسازد، فراهم می

ه جریاان  با  رامن جلاوگیری از آسایب   نیسات و   ازش ه همسنباش  که با مقاص  رقابتی تعیین
 نشود. ،های هماهنگرویهدر وصوص به ،منشأ بروز اق امات متل رقابت وود  ،نوآوری

چشام  ابر مجوزهای اجباری در موازین رقابتی ایران نیز باه اگرچه ظرفیت مح ود و البته کم
انتظاار و تعا یل    ۀهاا در دور از نبود سازوکاری مشتص برای ارزیابی ادغاام  قولی فار ،ووردیم

ع م عنایات قاانون باه ابعااد      ،ها با تمسک به رمانت اجراهایی نظیر لیسان  اجباریرقابتی آن
د. سااز توجیه ص ور مجوزهای اجباری را دشوار مای  ،های فکریمالکیت ۀها در حوزواص ادغام
توان منکر وألهاا،  نمی ،با وجود این ،شودای از این موانع مرتفع میتفاسیری پاره ۀبا ارائهرچن  
های موجود ش . درواقع شرایط ابت ایی مقرر و همچنین ناوع  رهیافت ها و ابهامات ج یِکاستی

 ۀویاژه در حیطا  های ما رن حقاوق رقابات باه    رویکرد مقررات نشان از ع م همگرایی با دی گاه
ی لیساان  اجبااری بار    یامری که از ابرگذاری کارا ؛های فکری داردهای مرتبط با مالکیتادغام
های متضمن فناوری کاسته است. ع م پیون  سازمانی میان شورای ادغامبه رقابتی  بتشیموازنه

 ،تار کارده  نیز وراعیت موجاود را پیچیا ه   ق.ث.ا.ط.ص.ع.ت  01 ۀرقابت و کمیسیون واص ماد
تر بود ص ور مجوز اجباری به آورد. شایستهوجود میلی زیادی در مسیر اجرا بههای عمناهنجاری
سازی مطلوب رقابتی پ  از ظهور بنگاه برآم ه از ادغام در بازارهای نوآوری و فناوری ه ف بستر

آنچه در حقوق ایران بای  شااوص اصالی در    در این میان ش .شورای رقابت گذاشته می ۀبرعه 
لیسان  اجباری قرار گیرد، آن است که تا چه ح ی این تمهی  قاادر اسات تاا    تعیین چارچوب 

توجاه بارای بنگااه    م ت یا بلن م ت مب ل به رقیبای قابال  گیرن ه را در میانهای لیسان بنگاه
ش ه را در بازارهای فناوری و ناوآوری  عالوه چنین راهکاری بنگاه ادغامبرآم ه از ادغام نمای  و به

اما در نگرشای  که در صورت ع م وقوع ادغام دستیابی به آن ممکن نبود، دور سازد. از جایگاهی 
هاای اجبااری در   ها و بازنگری در موازین موجود لیساان  کار در تغییر دی گاه ۀتر، چارگسترده

هاای را رقابتی   ها و ررورت پیشگیری از وقوع رویهپرتو توجه به مالحظات واص رقابتی ادغام
هاای  از طریق ت ارک سیاسات  های فکری کشورمالکیت ۀگام ش ن با تحوالت حوزموازات همبه

 باشا . می کالن رقابتی در این حوزه، اصالح مقررات موجود و تصویب قوانینی شایسته و روزآم 
شود که از واطر نبریم که شورای رقابت در ایران نهاادی نوپاا   این ررورت هنگامی هوی اتر می

هاای  ها، اوتیارات و ابزارهای نظارتی جامع و قاطعی برای مقابله با رویهتاست که هنوز از ظرفی
 یابن ، برووردار نیست.ها بروز میمتل رقابتی که از مجاری اعمالی نظیر ادغام
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