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 دهیچک

توجیه ،  های خاص خود است مستقل از حقوق با آثار و ویژگی  ای از آنجا که ماهیت اختراع دسته
صورت دائم  از عقود معین ممکن نیست. انتقال مالکیت به  یکهیچقرارداد واگذاری اختراع در قالب  

شود. بر  فناوری قلمداد می   ۀهای نوظهور در حیطتمایز اصلی آن با سایر قراردادو نامشروط نیز وجه  
انون ق  10  مادۀذاری اختراع را باید قراردادی نامعین و مستقل در چارچوب  قرارداد واگ،  این اساس 

از احکام و شرایط خاصی    انون مدنیق  190  مادۀدانست که عالوه بر شرایط عمومی مندرج در    مدنی
ویژه برخوردا ماهیت  همین  است.  طرفین  ر  مسائل  قرارداد    برای  و  کرده  ایجاد  را  خاصی  تعهدات 

ای است که  لهئسازد. تحلیل ابعاد مختلف قرارداد مذکور مسخاصی را در انحالل قرارداد مطرح می 
 .صدد تبیین آن استاین مقاله در
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 مقدمه

فکری ،  امروزه  مالکیت  گسترده   حقوق  یافتهاهمیت  تجاری  تعامالت  در  توسع  است   ای  در   ۀو 
های قراردادی جدیدی برای معامالت مربوط به کند. قالب ای ایفا می اقتصادی کشورها نقش برجسته 

اد انتقال مالکیت اختراع قرارد   ها آن های بارز  که یکی از نمونه است  شده    بینی پیش این دسته از اموال  
و   ی ادب  یها ت ی « و »مالک ی و تجار   ی صنعت  ی ها ت ی به »مالک  یسنت   نحو به  ی فکرت ی است. حقوق مالک 

صنعتی و تجاری از نوعی   یها مالکیت   ۀط ی اختراعات در ح  شود. با عنایت به اینکه ی م م ی « تقس ی هنر
های فکری نقش مهمی داق دارایی ترین مص ترین و سودآور مهم   عنوان به برجستگی خاص برخوردارند و  

 ۀای را در حیط نیز جایگاه ویژه   ها آن های مربوط به  مسلمًا قرارداد ،  کنند جاری نوین ایفا می در تعامالت ت
 بخشد. دهد که بررسی ابعاد آن را ضرورت می های نوین تجاری به خود اختصاص می حقوق قرارداد 

ت  یرعاط ماهوی و  یبت اختراع و احراز وجود شرا ث  ۀاظهارنام  یپس از بررس،  صالح مراجع ذی
ت  ی حما  یبرا   یکه سند،  اختراع   ۀنامیمبادرت به صدور گواه،  ابداع  یبرا   یفات قانون یبات و تشریترت 

به  ،  نوآورهای  در مواردی که اشخاص یا شرکت،  ند. حالینمای م،  مخترع است  یاز حقوق انحصار
ختراعات  سازی ارای منابع مالی الزم برای تجاریدا،  های تجاری و فنی موجودمحدودیت  ۀواسط 

سازی اختراع را به دیگران محول نمایند و در اینجاست  تجاری فراینددهند تا خود نیستند ترجیح می 
برای دستیابی به فناوری  ،  نمایند. به عبارت دیگرهای تجاری مربوط به اختراعات رخ میکه قرارداد

تولید دارد:  وجود  عمده  طریق  مستلزم    دو  فناوری  تولید  فناوری.  تحصیل  و  و  امکانات  مهیابودن 
ندارد ظرفیت وجود  امکان  این  موارد  از  بسیاری  در  که  است  الزم  مثال های  برای  یا  ،  ؛  کشورها 
امکانات  شرکت فاقد  فناوری  کافیهای  تولید  توان  شرایط معمواًل  این  در  ندارند.  را  پیچیده  ،  های 

ت. قرارداد واگذاری اختراع  ممکن برای رسیدن به این هدف اس  ۀا گزین تنه  هاآنتحصیل فناوری برای  
بین  و  داخلی  تجارت  در  رایج  قراردادی  قلمدادکه  زمین،  شودمی   المللی  در  ممکن  از طرق   ۀ یکی 

دهند و  دستیابی به فناوری است. مالکان اختراع اولویت را به حفظ مالکیت اختراع برای خود می
سود ،  که دراختیارداشتن چنین ابداعاتی به همراه دارد ،  مالی و شهرت تجاری کوشند تا از تبعات  می 

خاص اما  ،  بجویند مالکیت ،  در شرایطی  واگذاری  در  را  خود  تجاری  مناسب  راهبرد  و    مصلحت 
صورت دائمی  مالکیت اختراع را به،  از طریق قرارداد واگذاری اختراع ،  بینند ومیاختراع به سایر تجار  

شناساندن ابعاد حقوقی این قرارداد که در حقوق خارجی به سازند.  دیگران منتقل میو نامشروط به  
ال مالکیت اختراع و در حقوق داخلی قرارداد واگذاری یا انتق  است( معروف assignmentاساینمنت )
سعی بر این ،  شرح و تبیین آن است. در مجموع  درصدد ای است که این مقاله  له ئ شود مس خوانده می 

ها و از منظر قواعد حقوق ا جایگاه قرارداد واگذاری اختراع را در پرتوی قواعد عمومی قرارداد است ت 
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پس از شناسایی مفهوم قرارداد ،  مالکیت فکری در حقوق ایران مورد تحلیل قرار دهیم. بر این اساس
 اهیم پرداخت.آثار و انحالل قرارداد مذکور خو ،  تعهدات،  به مسائل مربوط به تکوین ،  واگذاری اختراع

 شناخت قرارداد واگذاری اختراع .1

واگذاری حقوق  ، مفهوم قرارداد واگذاری اختراع و کارکرد آن شدنپس از روشن ، در این قسمت 
از اظهارنام واگذاری کلی و جزئی حقوق انحصاری و واگذاری اختراع مشترک را  ،  اختراع   ۀناشی 

 مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
 رداد واگذاری اختراع مفهوم قرا .1-1

قال هستند. این امر منجر به پیدایش واگذاری و انت قابل حقوق مالکیت فکری مانند اموال مادی   
از گون های  ه گون  یکی  است.  از حقوق شده  دسته  این  انتقال  با هدف  قرارداد  این های  ه مختلف  مهم 

»سازمان جهانی مالکیت فکری قرارداد فروش یا واگذاری اختراع است. بر اساس مقررات  ،  قراردادها 
فسخ حقوق انحصاری مربوط به مالکیت فکری قابل یر قرارداد واگذاری معادل انتقال فوری و غ ،  )وایپو(«

 37بخش    3.1در بند    .(WIPO, 2013: 3ست )ی است که محدود به زمان یا مقید به شرط خاصی ن 
 عنوان به واگذاری مالکیت اختراع  ،  1«آمریکا دولت فدرال ایاالت متحده  های  »مجموعه مقررات سازمان 

اختراع تعریف  ۀ عنوان مالکیت و عالیق مالکیت در اختراع یا اظهارنام ،  انتقال تمام یا بخشی از حقوق
 2. بر اساس بند  ( United States patent and Trademark Office, 2010: 300-302)  شده است 

 یا انتقال اختراع برخوردار است. مخترع از حق واگذاری  ،  تریپس  ۀ نام موافقت   28  مادۀ 
و    رنداختراعات ویژگی اموال خصوصی دا،  قانون اختراعات ایاالت متحده  261  مادۀ  موجببه

حقوق انحصاری موجود در اختراع را در کل یا بخشی   تواندمتقاضی یا مخترع می .نداواگذاریقابل
دهد انتقال  متحده  ایاالت  واگذاری  ،  بنابراین  .از  متضمن همقرارداد  است  ممکن  حقوق   ۀاختراع 

جغرافیایی خاص    ۀکامل خود باشد یا تنها شامل حقوق انحصاری در یک منطق  ۀاختراع در گستر
   (.Durham, 2009: 48) شود

انتقال هستند که صورت اول  قابلصورت کلی یا جزئی  نحصاری اختراع بهدر هند نیز حقوق ا
نامیده می واگذاری حقوقی و صورت دوم واگذاری منصف حقوق    .(185  :1392،  شود )رهبریانه 

  ۀ نامحقوق مادی ناشی از گواهی، واگذاری است قابلصورت کلی یا جزئی که به،  انحصاری اختراع
ایران حقوق   در  ثبت اختراعات  15  مادۀ  موجببهمادی  اختراع است.  های صنعتی و  طرح ،  قانون 

 
1. The Code of Federal Regulations of The United States of America  
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شود و به مخترع اختصاص  واگذار نمی  1« چند »حقوق معنویهر  ؛ م تجاری احصا شده استئعال
گفت قرارداد واگذاری اختراع قراردادی است که    توانمی،  . بنابراین(Pressman, 2012: 304)  دارد 

و    2دائمی،  صورت فوریبه،  به همراه عالیق آن،  مالکیت تمام یا بخشی از حقوق انحصاری اختراع 
،  عوضو ندرتًا بال  3صورت معوضغالبًا به،  باشدبدون اینکه محدود به زمان یا مقید به شرط خاصی  

می منتقل  قرارداد  دیگر  طرف  اساسشود.  به  این  حقوق  انتقال  ۀرابط،  بر  یا  حق  موضوع  با  دهنده 
پس از قرارداد  ،  گیرنده منتقل خواهد شد. بنابراینو مالکیت به انتقال  شودمی  شده به کلی قطعرواگذا

اختراع  در  در صورتی که هیچ،  واگذاری  باشد  شرطی  نیامده  هیچانتقال،  قرارداد  گونه حقی  دهنده 
گیرنده اینکه انتقال  مگر،  (Godenhielm, 2009: 143)  نخواهد داشتنسبت به حقوق واگذارشده  

»بازاعطا« بهره   ۀ اجاز او  به  را  اختراع  از  حائز  ۀ  نکت(.  Rao & Klein, 2013 :112)  نماید  4برداری 
؛  سایر انواع مالکیت فکری نیست  وع از مالکیت فکری به معنی واگذارِی اهمیت اینکه واگذارِی یک ن

دهنده را  استفاده از عالمت تجاری انتقال  ۀ گیرنده اجازانتقال،  در قرارداد واگذاری اختراع ،  برای مثال
( داشت  به،  همچنین  .(Rao & Klein, 2013: 112نخواهد  اختراع  ثبت  که  مواردی  صورت  در 

های اختراع  نامهگواهی  تمامیبخواهد مالکیت  گیرنده  چنانچه انتقال،  5رفته باشد المللی صورت گبین
قرارداد واگذاری مستقلی منعقد نماید    اختراع  ۀنامباید برای هر گواهی،  شده را به دست آورد صادر

(. الزم به ذکر است که تعهد به واگذاری با واگذاری متفاوت است. در  46و47  :1387،  )صابری
ای بر این اساس  دادگاه منطقه،  ع را مطرح کرده بودکه خواهان دعوای نقض حق اخترا  6دهیک پرون

 
1. Moral Rights 

اثر فکری   ۀحقوق معنوی یا حقوق اخالقی آفرینش فکری، عبارت است از اعتبار شخصیتی و شهرتی که برای آفرینند
ایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان حقوق معنوی انون حمق  4  ۀ( . به موجب ماد83  : 1386وجود دارد )امامی،  

 انتقال است. قابلپدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر

 سال است، منقضی خواهد شد.  20نامه اختراع که معمواًل قرارداد مذکور با انقضای مدت اعتبار گواهی .2
 شود. ذاری اختراع به نحو بالعوض منعقد نمی داد واگعنوان یک قرارداد تجاری، قرار بدیهی است که به  .3

4. License Back 

(، یک اظهارنامه تسلیم  PCT) همکاری ثبت اختراع  ۀالمللی اختراع، مخترع در چهارچوب نظام معاهددر ثبت بین.  5
ع آن کشور ثبت اخترا  ۀ گاه کشور متبوع مخترع، عضو معاهده باشد، اظهارنامه به ادار. با این توضیح که هر نمایدمی

های مقدماتی به صورت متمرکز انجام شده و نتایج آن از طرف ادارات ثبت اختراع در هریک شود، بررسیتسلیم می
هایت بر این اساس، تصمیم به صدور یا عدم صدور شود و در ن از کشورهای مذکور در اظهارنامه تقدیمی اعالم می

 . (139 :1388ی، نامه اختراع گرفته خواهد شد )صالحی ذهابگواهی
6. Ipventure v. ProStar (Fed. Cir. 2007), available at: 

http://patentlyo.com/patent/2007/10/patent-assignme.html 
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دعوا را    است   متعهد به واگذاری اختراع به شرکت بوده  که یکی از مخترعان طبق قرارداد استخدامی
ه  نظر نقض شد؛ با این استدالل کعلت فقدان سمت مختومه اعالم کرد. این رأی در دادگاه تجدیدبه

که این امر به معنی مالکیت    است  تعهد به واگذاری اختراع داشته   طبق قرارداد استخدامی مخترع فقط
 فوری شرکت نیست.  

بند    موجببهشود.  در قراردادهای استخدامی و دانشگاهی متجلی می واگذاری اختراع معموالً 
حقوق مادی ،  ا قرارداد باشددر صورتی که اختراع ناشی از استخدام ی»،  قانون ثبت اختراع  5  مادۀه  

   .«مگر آنکه خالف آن در قرارداد شرط شده باشد، متعلق به کارفرما خواهد بودآن 
 کارکرد قرارداد واگذاری اختراع . 1-2

در مواردی که مخترع امکانات الزم برای توسعه و بازاریابی    : برداری حداکثری از اختراع بهره   الف( 
ضمن    . ( Gates, 2012: 38)   شود اختراع برای دیگران فراهم می   ۀ فرصت توسع ،  با واگذاری آن ،  اختراع ندارد 

برداری نیز مستلزم صرف هزینه و زمان است که با توجه به پیشرفت  امکانات الزم برای بهره   تأمین اینکه  
 تر است. صرفه باشد و واگذاری آن به در برخی موارد مطلوب نمی   فشرده سریع فناوری و رقابت  

 ۀماندن در عرص باقی  منظوربهالمللی  تقال اختراع پیوند با بازارهای بینان  :قتصادیاهداف اب(  
( و باعث پیشرفت و رشد اقتصادی از طریق 26  :1392،  )رهبری  است  کردهرقابت را نیز تسهیل  

   (.Gallagher, 2012: 2) نوآوری و ایجاد مشاغل حاصل از آن خواهد شد ۀتوسع
،  شودتدریج حاصل می برداری اختراع بهه اینکه سود حاصل از بهره با توجه ب :کسب درآمد ج(

باره دریافت کند و با بازگشت  واگذاری آن به مخترع این امکان را خواهد داد که مبلغ مورد توافق را یک
  (.Gates, 2012: 38)  های جدید را به دست آورد فناوری  ۀاولیه منابع مالی الزم برای توسع  ۀسرمای

،  سازی آن ندارد برداری از اختراع یا امکانات تجاریر مواردی که مخترع تمایلی به بهره د،  همچنین
 دهد از راه واگذاری اختراع کسب درآمد کند. ترجیح می 

در برخی موارد که شرکتی  ،  تجارت  ۀرقابت در عرص   فشردۀبا توجه به سطح    :حبس فناوری  د(
سازی آن ز امکانات الزم برای ساخت و تجاریکه خود ا،  یابد شرکت رقیببه اختراعی دست می

نیست ماشین،  برخوردار  و  تجهیزات  با  مثال  قدیمیبرای  می آالت  کار  این هدف  ،  کندتر  با  صرفًا 
شرکت    پیشرفت تجاری  گرفتن انحصار و حبس آن ازنماید که با دردستمبادرت به خرید آن می

بلکه رقابت با دیگران  ،  برداری از آن نیسته هدف خرید بهر،  دیگر جلوگیری کند. به عبارت دیگر
شود عماًل فناوری  چراکه باعث می  ؛شودحبس فناوری کارکرد منفی قلمداد می ،  است. با این لحاظ 

که حمایت    حالی  در  .مند نگردندبه کار گرفته نشود و بازار و مصرف کنندگان از نتایج ابداعات بهره 
 رساند. می کند در ازای منفعتی است که فناوری به جامعهانحصاری که جامعه از اختراعات می
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 واگذاری حقوق ناشی از اظهارنامه اختراع. 1-3

بعد از ،  د: قبل از ثبت اظهارنامهکرتوان حقوق اختراع را واگذار  در چند مرحله می،  به طور کلی 
اظ گواهی،  هارنامهثبت  صدور  از  گواهی  ۀنامقبل  صدور  متعاقب  و   ,Rogers)  ختراعا  ۀناماختراع 

برداری از حقوق انحصاری اختراع  هدف مخترع از ایجاد اختراع بهره ، در برخی موارد . (297 :2009
الزم را    ۀ مخترع ثبت شود و سرمای  عنوانبهسازی آن نیست بلکه هدف این است که نام او  و تجاری

تخصص و پذیرش  ،  زمان،  یهکردن اختراع نیز نیازمند سرما برای ابداعات بعدی به دست آورد. تجاری
  گذاری در آن نیستریسک عدم موفقیت تجاری است که در مواردی مخترع قادر یا مایل به سرمایه

(Murphy & rest, 2012, 36  .)اختراع را واگذار   ۀکن است اظهارناممخترع مم ،  در چنین مواردی
از ثبت امکان ، در ایران،  است. ثبت اختراع پذیر  کند. واگذاری اظهارنامه در دو مرحله قبل و بعد 

مالکیت صنعتی است تا در صورت احراز شرایط شکلی و ماهوی   ۀ مستلزم تسلیم اظهارنامه به ادار
تراع عوض افشای جزئیات اختراع در اظهارنامه  اختراع صادر شود. با وجود اینکه حق اخ  ۀنامگواهی

  گیرده مخترع یا متقاضی تعلق مینامه بحقوق انحصاری اختراع صرفًا پس از اعطای گواهی،  است
(Fink, 2001: 364  &  Perry  .)با توجه ،  اختراع   ۀنامهرچند تعلِق صرف حقوق انحصاری به گواهی

و    ۀات دقیقی در مورد مخترع و اختراع و وسیلاطالع  ۀاختراع دربرگیرند  ۀبه اینکه اظهارنام رسمی 
منطقی به نظر  ،  نامهختراع قبل از صدور گواهی ونی ثبت اختراع است و با توجه به امکان واگذاری انقا

از حقوق انحصاری  ،  کنددر مواردی که مخترع اقدام به واگذاری اظهارنامه می ،  رسد. بنابرایننمی
گیرنده نیز با علم به اینکه ممکن  نماید. انتقالنظر میاو تعلق بگیرد صرف که ممکن است در آینده به  

حقوق  ،  شود. در قرارداد واگذاری اظهارنامهحاضر به معامله می  یرداست به اظهارنامه حقی تعلق نگ
که متعلق به  ،  1انحصاری که احتمااًل در آینده به اختراع تعلق خواهد گرفت و نیز حق تقدم در ثبت 

 
خواهد از او حمایت شود، اقدام به ثبت  کشورهایی که می  ۀر یک تاریخ در همزمان دتواند هماز آنجا که مخترع نمی  .1

بت آن در هریک از این کشورها با توجه به الزامی بودن افشای اطالعات مربوط به اختراع در زمان اختراع نماید و نیز ث
عات، اقدام به ثبت اختراع  استفاده از این اطالثبت در هر کشور، با این ریسک مواجه است که اشخاص سودجو با سوء 
المللی  اری از کشورها و اغلب معاهدات بین در کشوری دیگر به نام خود نمایند، راهکاری که در قوانین داخلی بسی

اختراع است که بر اساس آن، در   ۀکنند بینی شده است، اعطای حق تقدم برای اولین ثبت مانند کنوانسیون پاریس پیش 
های بعدی تسلیم شده توسط همان متقاضی، )مثاًل دوازده ماه( از تاریخ ثبت، اظهارنامهطول یک دوره زمانی مشخص  

  4  ۀ( . بر اساس ماد52  : 1386شود )اصالنی،  اظهارنامه تسلیم شده در تاریخ تسلیم اولین اظهارنامه تلقی می  ۀمنزلبه
کند، به مدت کنوانسیون تسلیم می  اختراعی به یکی از کشورهای عضو این  ۀکنوانسیون پاریس، شخصی که اظهارنام 

کنوانسیون بر اشخاص دیگر حق تقدم دارد. به موجب    ماه از تاریخ ثبت اظهارنامه، در هریک از کشورهای عضو این  12
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در مواردی که  ، آیدمی شود. از آنجا که حق تقدم با ثبت اختراع به وجودواگذار می، ارنامه استاظه
احتمال ایجاد    ۀدرج،  عالوهبهگرفت.  حق تقدم به آن تعلق نخواهد  ،  شود ل از ثبت واگذار  اظهارنامه قب

اختراع از حق   ۀدکننزیرا با توجه به اینکه اولین ثبت   ؛تر استحقوق انحصاری اختراع نیز ضعیف
به    گیرندهانتقال،  چنانچه قباًل همین اختراع در کشور دیگری ثبت شده باشد ،  تقدم برخوردار است

با توجه به تحلیلی که در گفتار دوم  ،  نخواهد شد. در عین حال   دلیل رعایت حق تقدم موفق به ثبت
این امر موجب ،  ائه خواهد شداز مفهوم اختراع مبنی بر عدم قابلیت تطبیق اختراع بر مفهوم عین ار

عین معین یا    بودن از اوصاف مبیعشدن قرارداد نخواهد شد. درواقع از آنجا که وصف موجود غرری
ضرورتی به وجود این وصف در قرارداد واگذاری اختراع  ،  (قانون مدنی  361  مادۀدر حکم آن است )

گیرنده شود و انتقالمنعقد می ، معامله  پیش از پیدایش مورد ،  قرارداد،  در اغلب موارد   کهچنان.  یستن
،  فقهی نفی غرر  ۀمصادیق قاعد  هرچند یکی از،  شود. بنابراین با علم بر این امر حاضر به معامله می

رفع  ،  با توجه به تفاوت ماهیت اختراع با اموال مادی،  اشتراط علم بر مقدار و کیفیت عوضین است
شود و  کلی قراردادهای مربوط به اموال فکری ممکن میجهل از طریق مراجعه به عرف و ضوابط  

جنس شیوه ،  تعیین  به  مقدار  و  مادای  کیفیت  اموال  با  می متفاوت  صورت  قرارداد ی  در  لذا  گیرد. 
تعیین اوصاف و شرایط اساسِی مورد تراضی طرفین و اینکه آیا تمام یا بخشی از  ،  واگذاری اختراع

تعیین حقوِق مورِد واگذاری برای ،  صورت واگذاری جزئی  در،  شود و حقوق انحصاری منتقل می
چراکه آنچه موجب   1ضروری است؛ ،  کندبودن مورد معامله و رفع غرر کفایت میرعایت شرط معلوم 

از نظر عرف است که در این فرض منتفی است.    چشمگیرغرر است جهل به مورد معامله و زیان  
نفی غرر معتقدند که معلومیت عرفی برای نفی غرر    ۀ اعدامام خمینی )ره( در استناد به ق  کهچنان

می خمینیکفایت  )امام  تعهدات    کهچناننیز  دهنده  انتقال   .(335  و  334  :1410،  کند  بحث  در 
،  گردد. عالوه بر اینتضمینی خواهد آمد متعهد به انتقال اختراع مطابق با شرایط مقرر در قرارداد می

 
ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون تواند همراه با اظهارنامه خود، طی اعالمیه»متقاضی میقانون ثبت اختراع:    9  ۀماد

میالدی( و اصالحات بعدی    1883مارس    20هجری شمسی )  1261یت از مالکیت صنعتی مورخ  پاریس برای حما
اصلی خواهد    ۀماه از تاریخ تسلیم اظهارنام   12»مدت زمان حق تقدم در ثبت اختراع،    نماید...«.  آن را درخواست

 اجرایی قانون ثبت اختراع( ۀ نام آیین  20 ۀبود... «. )ماد
احتمال حصول ضرر از ناحیه جهل. بنابراین، اگر کسی اقدام به   -ب  ؛جهل  -ز: الف»عناصر غرر عبارت است ا.  1

به یکی از جهات معامله داشته باشد و از ناحیه آن جهل برای او احتمال حصول ضرری در بین    عقدی نماید و جهل
ای به عقد  ل صدمه باشد، آن عقد را عقد غرری گویند و باطل است. ولی اگر احتمال ضرر منتفی باشد، صرف آن جه

 ( .489  :1390...« )جعفری لنگرودی،  زندنمی
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شایان ذکر است  ،  نفی غرر  ۀمصداق دیگر قاعد  عنوانبهعوضین  اشتراط قدرت بر تسلیم    خصوص در  
در زمان اجرای عقد )نه در زمان انعقاد(   که با توجه به مفهوم عرفی تسلیم و اینکه قدرت بر تسلیم

انتقال،  (انون مدنیق  370  مادۀضرورت دارد ) بر مورد معامله  استیالی  پیدایش   زمانهمگیرنده  با 
غرر در فقه اسالمی در طول زمان روند تکاملی را   ۀ نظری ،  طور کلیبه شود.  موضوع قرارداد محقق می 

 ارند فقهی از موضع حاد خود دست برد های  ا مکتب ت است  و گذشت زمان موجب شده  است  طی کرده  
جهالت فاحش یا   صرفاً در مکتب حنفی  ،  ؛ برای مثالمحدود سازند ای  گونه غرر را به   ۀقاعدهریک  و  

و فقه شافعی غرری   است   جهالتی که باعث نزاع و مانع از تسلیم و تسلم باشد موجب فساد دانسته شده 
داند و در فقه مالکی غرر کم یا غرری که ضرورت عقد می که ضرورت بدان نیست باعث بطالن  را  

غرر را مخصوص   ۀ برخی قاعد   اجتماعی آن را ایجاب کند پذیرفته شده است. از فقهای متأخر امامیه نیز 
 (. 43  و  46  :1379،  اند )وحدتی شبیری عقال پذیرفته  ۀ و برخی آن را با دلیل سیر  اند قرارداد بیع دانسته 

( به رسمیت  21  مادۀآن )  ۀنام( و آیین48  مادۀاختراع در قانون ثبت اختراع )  ۀواگذاری اظهارنام
 ۀ توسط ادار،  قرارداد واگذاری اختراع   برخالفچند قرارداد واگذاری اظهارنامه  شناخته شده است. هر

آگهی نمی  به موضوع واگذاری اظهارنام  261  مادۀشود.  ثبت  نیز  ایاالت متحده    ۀقانون اختراعات 
 تصریح کرده است.  اختراع

 اع واگذاری کلی و جزئی حقوق انحصاری اختر . 1-4

در قرارداد واگذاری    1آن است.   ۀاختراع واجد حقوق انحصاری متعددی برای دارند  ۀنامگواهی 
حق ساخت  ،  برای مثال   2دهنده ممکن است تمام یا بخشی از این حقوق را انتقال دهد. انتقال،  اختراع

ح سایر  و  کند  منتقل  بارا  جهت  این  از  امر  این  است  ممکن  دارد.  نگه  خود  برای  را  که  قوق  شد 
بهره انتقال برای  الزم  امکانات  ندارد.  دهنده  را  انحصاری  حقوق  تمام  از  ترجیح ،  روازاینبرداری 

 
شمرده است. در بند الف این ماده آمده نامه اختراع را بر وق مادی ناشی از گواهیق.ث.ا.ط.ص.ع.ت.، حق  15  ۀماد  .1

از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن    برداری»بهره است:  
 برداری از اختراع ثبت شده به شرح آتی خواهد بود: است. بهره 

ساخت، صادرات و واردات، عرضه برای فروش، فروش و   -در خصوص فرآورده باشد: اول  که اختراعدر صورتی  -1
 ذخیره به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده از فرآورده.  -دوماستفاده از فرآورده. 

در جزء  انجام هریک از موارد مندرج    -استفاده از فرآیند. دوم  -در صورتی که موضوع ثبت اختراع فرآیند باشد: اول  -2
 آید«. ( بند )الف( این ماده در خصوص کاالهایی که مستقیماً از طریق این فرآیند به دست می 1)
نامیده   «Impressionistic»  ای فدرال واگذاری کمتر از تمام منفعت را مرز بین واگذاری و لیسانسدادگاه منطقه   .2

 (.Durham, 2009: 48) است
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برداری از حقوق شود تا بهره واگذاری جزئی باعث می،  دهد تا بخشی از آن را منتقل کند. بنابراین می 
ومطلوب   حون بهاختراع   که  حقوقی  باید  جزئی  واگذاری  در  بگیرد.  صورت  می تری  شود اگذار 

ذکر در مورد حقوق انحصاری اختراع  شایان    ۀنکت(.  Rockman, 2004: 322)  تعیین شودصراحت  به
حقوق مالزم با آن واگذار خواهد  ۀهم، شوداین است که چنانچه بخشی از حقوق انحصاری منتقل 

صرف   (. Gilbert, 2004: 276)  شد حق  آن  مالکیِت  با  مرتبط  حقوق  تمام  از  باید  کردلذا    نظر 
(Rogers, 2009: 297 )  . چه آنکه بر اساس قاعده عقلی »اذن در شی اذن در لوازم آن است« هرگاه

مجاز شمارند را  قانون عملی  یا  بدانند،  شرع  مجاز  باید  نیز  را  آن  آثار الینفک  و  مثال لوازم  برای   ؛ 
،  قانون مدنی به دارنده حق ارتفاق اجازه داده است برای تعمیر مجرای آب  100  مادۀ  در  گذارقانون

  : 1382،  وارد خانه یا زمین غیر شود و این اجازه قانونی مبتنی بر همین قاعده عقلی است )محمدی 
انتقال ،  مقتضای انتقال برخی از حقوق انحصاری،  به حکم همین قاعده عقلی،  بنابراین (. 233-232

اما انتقال برخی ،  واگذاری هستندقابل . برخی از حقوق انحصاری اختراع به طور مستقل  م آن استلواز 
زمانی که ، ؛ برای مثال واگذاری نیست قابل مالزمه با انتقال سایر حقوق دارد و به صورت جزئی ، دیگر 

، واردات ،  اختمالزم یعنی حق س   طور ضمنی سایر حقوِق به ،  کندمی   دهنده حق فروش را واگذارانتقال 
، اما با انتقال حق ساخت  شود. عرضه برای فروش و ذخیره به قصد عرضه برای فروش نیز واگذار می 

واگذاری است و انتقال آن مالزمه قابل طور مستقل  زیرا حق ساخت به   ؛ حقوق دیگر منتقل نخواهد شد 
 حق ساخت نیستند.  انحصاری لوازم   ِق سایر حقو ، با واگذاری سایر حقوق ندارد. به عبارت دیگر

اختراع مصوب   ثبت  قانون  ثبت عال  برخالف   1386در  اختراعات  ئقانون  و  موضوع ،  1310م 
که این امر    ندتعیین نشده ا  اندواگذاریقابلانتقال جزئی اختراع نیامده است و حقوقی که مستقاًل  

چنانچه  ،  ؛ برای مثالمنجر به بروز مشکالتی خواهد شد  تبعبهموجب ابهام در انتقال جزئی اختراع و  
انتقال حق ساخت دارددهندهانتقال با  از این امر که واگذاری حق فروش مالزمه  ،  ای بدون اطالع 

،  واگذارِی حق ساخت پس از، واگذاری حق ساخت که مالزمه با انتقال سایر حقوق ندارد  برخالف
زیرا قرارداد    ؛اول است  ۀرندگیصحت قرارداد دوم منوط به تنفیذ انتقال،  حق فروش را واگذار نماید

طور فضولی واقع شده و غیرنافذ است. اول نسبت به حق ساخت به  ۀگیرنددلیل مالکیت انتقالدوم به
اجازه کند را  قرارداد دوم  باطل  قرارد ،  در صورتی که مالک حق ساخت  اد صحیح و در صورت رد 

م خواهد شد و در صورت خود محرو  ۀحق ساخت از حق اولی  مالِک ،  خواهد شد. در صورت اول
 در و اول ۀرندیگانتقال قرارداد ذیتنف صورت  درکه  دوم حقی تعلق نخواهد گرفت ۀگیرنددوم به انتقال

رسد به نظر می،  . با این حالشد  خواهد  محروم   فروش   حق  از  دوم   ۀرندیگانتقال  قرارداد  رد   صورت 
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ین قرارداد باید با اشراف کامل به موضوع  قانونی را برطرف کند و طرف   ۀتواند این نقیصعرف تجاری می
 مبادرت به انعقاد قرارداد نموده و آن را صریحًا در قرارداد ذکر نمایند. 

 واگذاری اختراع مشترک. 1-5

اختراع به مخترعان   ۀناماعطای گواهی،  ترک داشته باشددر مواردی که اختراع چند مالک مش 
 ,Batey & Colton)  شودمحسوب    هاآنمشترک    مال،  شود که حقوق انحصاری اختراع باعث می

میهریک    (.140 :2010 مشترک  مالکان  انحصاری   تواند از  حقوق  از  مالکان  سایر  رضایت  بدون 
خالف این امر منعقد  اینکه قراردادی برمگر  ،  اختراع استفاده کرده یا تمام یا بخشی از آن را واگذار کند

طور مشاعی  هر مخترعی به،  در فقدان قرارداد مخالف،  دیگر  به عبارت (.  Burge, 1999: 120)  نمایند
در اختراع ا منافع مشترک  واگذاری اختراع  ،  بنابراین. (Neclerio & Devi, 2011: 1)  ستمالک 

بر اساس  از مخترعان واگذاری جزئی محسوب میهریک  اشتراکی توسط   قانون    262  مادۀشود. 
توانند بدون  هر کدام از مالکان مشاع اختراع می،  مغایر  در فقدان قرارداد،  اختراعات ایاالت متحده

محدود در  سایرین  بهره   ایاالت  ۀرضایت  اختراع  انحصاری  حقوق  از  حق  متحده  و  کنند  برداری 
واگذاری یا لیسانس اختراع به اشخاص ثالث بدون رضایت سایر مالکان را داشته باشند. بر همین 

جای  بهدهند نعتی در موارد اختراع اشتراکی ترجیح میهای صمستخدمان بسیاری از شرکت، اساس 
مشترک  مالکیت  گواهیاظهارنامه،  داراشدن  یا  کنند نامهها  واگذار  شرکت  به  را  خود  اختراع   های 

(Tankha, 2011: 292  ؛) زیرا در صورتی که هر کدام از مالکان مشترک اختراع مستقاًل حق خود را
واگذار کنند ثالث  در صورتی که هممالکیت  ،  به شخص  اما  یافت  ادامه خواهد  مالکان   ۀمشترک 

  منجر به مالکیت انحصاری خواهد شد، مشترک مجتمعًا حقشان را به یک شخص ثالث منتقل کنند
(Davison & rest, 2008: 484.) دعوای  تواند مستقالً دیگر اینکه یکی از مالکین مشترک نمی ۀنکت

یکی از مالکان مشترک اختراع دعوای  عنوانبهخواهان ، 1یانقض حق اختراع مطرح نماید. در قضیه
دلیل عدم طرح دعوا نقض حق اختراع علیه شرکت مطرح کرده بود. دادگاهی در فلوریدا وی را به

دعوا دانست. تصمیم دادگاه با توجه به مالکیت مشترک صاحبان   ۀتوسط مالک دیگر فاقد حق اقام
  ۀحق اقام  ۀمخالف قاعد،  حقوق انحصاریبرداری یا واگذاری  اختراع و حق مستقل هر کدام در بهره 

 نفع است. دعوا توسط اشخاص ذی

 
1. James Taylor v. Taylor Made Plastics (M.D. Fla. 2013), available at: 

http://patentlyo.com/patent/2013/05/patent-ownership-split-in-divorce-and-divided-

ownership-negates-standing-to-sue.html 
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قانون ثبت اختراع حقوق ناشی از اختراع اشتراکی را متعلق به مالکان مشاع دانسته    5  مادۀ بند ب  
اختراعات  ۀنامآیین  7  مادۀ  موجببه،  همچنین  1. است نوآوری،  ثبت  و  صنعتی  اکتشافات  های 
حقوق ناشی  ،  اکتشاف داشته باشندیا    چند شخص مشترکاً اختراعی کرده باشنداگر دو یا  »،  2ینظام

واگذاری سهم هر  ،  انون مدنیق  583  مادۀ«. مستفاد از  مشترکاً به آنان تعلق خواهد داشت  ها آن از  
روش پذیر است. دلیل این امر آن است که فسایر شرکا امکان  ۀ بدون اجاز  3مخترع در اختراع مشترک 

هریک  تصرف    انون مدنیق  581  مادۀ،  واقعوعی تصرف حقوقی در مال مشترک است. درسهم مشاع ن
با انعقاد قرارداد انتقال هیچ،  دانداز شرکا بدون اذن سایر مالکان را تصرف در مال غیر می گونه  اما 

نمی انجام  مشترک  مال  در  مادی  معوض تصرف  عقود  آثار  از  نیز  مشاع  مال  تسلیم  و  است    شود 
بنابراین9  و  10  :1387،  )کاشانی به تسلیم راضی نشوند،  (.  را  نمی،  چنانچه سایر شرکا  توان عقد 

شرکت و   زدنتوانند با برهماز طرفین عقد میهریک زیرا  ؛دلیل عدم قدرت بر تسلیم باطل دانستبه
  (.322  :1388، تقسیم مال مشترک مورد معامله را در اختیار بگیرند )کاتوزیان

 ماهیت حقوقی قرارداد واگذاری اختراع . 2

در خصوص ماهیت قرارداد واگذاری اختراع مناقشاتی مطرح شده است. قانون ثبت اختراع در 
انتقال نپرداخته است    ۀبه توصیف نحو  عام انتقال را به کار برده و  ۀخصوص واگذاری اختراع تنها واژ

  : 1384،  ؛ میرحسینی15  :1386،  )شهیدی  اندته(. برخی حق اختراع را حق عینی دانس5  مادۀ)بند د  
درینی32 تبار46  :1376،  ؛  جعفری  به53  و  54  :1386،  ؛  مالکیت  انتقال  و  و  (  دائمی  صورت 

قبول به قابلتوجیه با توجه به ماهیت اختراع    دانند. اینمشروط را وجه تطابق این قرارداد با بیع می نا
چند در مواردی تجسم  مادی و محسوس هستند و هر ۀجنبزیرا غالب اختراعات فاقد  ؛رسدنظر نمی

می منشأ  نمی،  یابندخارجی  پدید  هاآنتوان  فکری  ابداع  بر  ناظر  که  گرفت.  را  نادیده  است  آورنده 
اساس  هر،  واقعدر بر  مدنیق  29  مادۀچند  هم    انون  را  منفعت(  مقابل  )در  عین  از  وسیع  تعریف 

معنوی و    ۀاز جنب،  مادی  ۀعالوه بر جنب، حقوق عینی  برخالفی  با توجه به اینکه حقوق فکر،  بپذیریم
 قابلیت تطبیق حقوق عینی بر حق اختراع دشوار،  متکی بر شخصیت پدیدآورنده نیز برخوردار هستند

 
رکاً به آنان »اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشند، حقوق ناشی از اختراع مشتدارد:  بند مذکور مقرر می.  1

 گیرد«. تعلق می
در سال    ۀنام آیین .  2 مؤسس  1383مذکور  امناء  و تحقیقا  ۀدر هیئت  تاریخ آموزشی  در  و  دفاعی تصویب  تی صنایع 

 توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابالغ گردیده است.   20/9/1384
اشاره کرده است، حقوق معنوی مانند   «شیئی»  ۀ اژدر تعریف مال مشاع به و انون مدنیق  571  ۀ. با توجه به اینکه ماد3

 . (3 :1387باشد )کاشانی، تواند موضوع اشاعه حق اختراع نیز می 
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اعتقاد یکیمی  به  نویسندگان  نماید.  که  ،  از  اساس  این  بر  نیز  دینی  بر حقوق  فکری  تطبیق حقوق 
ناموجه ،  باشدآفریننده نسبت به دیگران نمی   ۀی یا قراردادِی اشتغال ذمفکری سبب قانون   ۀآفرینش پدید

ای مستقل از حقوِق عینی و توان حقوق فکری را دستهمی، بنابراین  .(104 :1389، است )جعفرزاده
آثا با  ویژگیدینی  و  )جامع ر  مالکیت  خصایص  از  که  دانست  خود  خاص  مطلق  1های  ،  بودنیا 
آورنده بر حقوق انحصاری  پدید ۀبر اساس سلط، برخوردار است. همچنین ( 2بودن و دوامانحصاری

،  حقوقی اعتباری انجام دهد   ۀتواند در این رابطفکری و با توجه به نوع تصرفاتی که می  ۀناشی از آفرید
توان ماهیت می،  بر این اساس   .(155  :1387،  نیز بر این رابطه صدق خواهد کرد )حکمت نیاحق  

مخترع با اختراع حق   ۀمالکیت و حقوق فکری دانست؛ به این معنا که رابط  ۀقی از نظریاختراع را تلفی
هرچند مال محسوب شده و از ارزش اقتصادی    ؛ی است که موضوع آن شیء مادی نیستاهانمالک 
است.  برخ  رابط  موجببهوردار  می،  حقوقی  ۀاین  اختراع  حق،  تواندصاحب  موضوع  تصرف  ،  در 

گونه عملی مغایر با حقوق    که هر  طوریبه،  تعرض دیگران در مال خود شود  مالکانه کرده و مانع
قانون ثبت اختراع   60  مادۀ،  شد. بر همین اساسنقض حق اختراع محسوب خواهد    انحصارِی مالک  

بر اساس  ،  اند. بنابراینبه مالک حقوق و حق مالکیت اشاره کردهترتیب  بهآن    ۀنامآیین  178  مادۀو  
 یک هیچ توان آن را در قالب  نمی،  یت مورد معامله در قرارداد واگذاری اختراع با عقود معینتفاوت ماه

آثار و شرایط حاکم بر این عقود را در آن مجرا دانست. دکراز این عقود توجیه   چند هر،  واقعرد و 
ناظر بر آن رفتن برخی موانع و تبیین ابعاد حقوقی  بینانتقال اختراع از طریق عقود معین موجب از 

نا،  خواهد شد اختراع  واگذاری  قرارداد  بر  معین  عقود  بر  حاکم  خاص  قواعد  برخی  ممکن  تسری 
ک فروشنده در  امکان اعمال قواعدی چون تلف مبیع پیش از قبض و ضمان در،  ؛ برای مثال است

جه تمایز  و،  ترتیببه،  بودن انتقال مالکیت و عدم تسامحنامشروط،  اغلب موارد وجود ندارد. همچنین
رهن و صلح است. عدم لزوم قبض مورد معامله و عدم امکان رجوع نیز تفاوت    این قرارداد با عقود

هب عقد  با  اختراع  غیرمعوض  واگذاری  این  ۀقرارداد  بر  عالوه  است.  مالکیت  ،  غیرمعوض  انتقال 
حوزبه در  جدید  عقود  سایر  با  آن  اصلی  تمایز  وجه  نامشروط  و  دائم  را    ۀ صورت  تشکیل  فناوری 

 
توان نسبت به مملوک تصور کرد و شامل منظور از جامع بودن آن است که مالک دارای تمامی حقوقی است که می   .1

 (.1374، شود )کاتوزیاناستثمار و تصرف می ، استعمال
در خصوص وجود عنصر دوام به دلیل محدودیت مدت حمایت از حقوق انحصاری تردید شده که این شبهه با   .2

این مدت انقضای  از  اینکه پس  به  به حوز،  توجه  و  از انحصار مالک مشخص خارج شده  مال  قلمرو عمومی   ۀ تنها 
 . (337 :1390، آید قابل رفع است )خدمتگزارمیدر
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،  برداری از حق اختراع مطابق شرایطی معینبهره   ۀ صرفًا اجاز،  رداد لیسانسدر قرا   کهچناندهد.  می 
قرارداد فرانشیز نیز    .(140  :1392،  شود )رهبری برای مدتی معین و با لحاظ تحدیداتی واگذار می

اری به همراه یک  های فکری با محوریت عالمت تج برداری از مجموعه مالکیتبهره  ۀ مبتنی بر اجاز
،  دهنده است )رهبری های فنی و تجاری تحت نظارت و کنترل فرانشیزاص و راهبرد نظام تجاری خ

می،  بنابراین  .(140  :1392 نظر  داخلیبه  موازین  چهارچوب  در  اختراع  واگذاری  قرارداد  ، رسد 
چهارچوب   در  نامعین  و  مستقل  مدنی  10  مادۀقراردادی  بر شر  قانون  که عالوه  ایط عمومی است 

 از احکام و آثار خاصی برخوردار است. قانون مدنی 190 مادۀمندرج در 
تابع شرایط کلی سایر  ،  انون مدنیق  10  مادۀ قرارداد موضوع    عنوانبه،  قرارداد واگذاری اختراع 

است. لذا در این قرارداد مثل هر قرارداد دیگری طرفین    انون مدنیق  190  مادۀ ها مذکور در  قرارداد
اهلیت تملک و تصرف نیز  ،  بر داشتن قصد و رضای سالم و جدیعالوه  ،  برای انعقاد قرارداد  باید

همچنین  باشند.  نباید  ،  داشته  معامله  جهت  و  است  معین  موضوع  وجود  به  منوط  قرارداد  انعقاد 
باشد مثال نامشروع  برای  کارخ،  ؛  تهیانهااگر  برای  ت  ۀی  قید کند  با مستخدم  قرارداد  در  اولیه  ا  مواد 

دستگاهی تولید کند که بخشی از منابع طبیعی را از بین ببرد یا دستگاه را طوری طراحی کند که باعث  
،  یا هدف از دستیابی به اختراع کسب انحصار غیرقانونی و اخالل در رقابت باشد  1آلودگی زیادی شود

 اطل است. دلیل جهت نامشروع بقرارداد به
دادهای مربوط به اموال فکری را همچون فقدان قصد چند برخی عدم رضای طرفین در قرارهر

،  با این استدالل که تجویز صحت این دسته از قراردادهای فضولی،  اندموجب بطالن قرارداد دانسته
وضع  ۀ اما با توجه به فلسف،  (84  و  85  :1387،  متضمن نفی حقوق انحصاری مالک است )صابری 

مالک   ۀ رسد تفاوتی در اذن یا اجازبه نظر می ،  فکری است حقوق انحصاری که حمایت از مالکان اموال  
چنانچه مستخدم یا دانشجویی که متعهد به ،  ؛ برای مثال به انتقال حقوق انحصاری وجود نداشته باشد 

فضولی   ۀ معامل ،  واگذاری اختراع به کارفرما یا دانشگاه است اختراعش را به شخص ثالثی واگذار کند
به تنفیذ مالک است. ضمن اینکه در مواردی که اختراع در قالب محصول   شده و صحت آن منوط   انجام 

رسد به نظر می ،  ت عدم تنفیذ قرارداد توسط مالک اصلیدر صور ،  تسلیم باشدقابل صورت عین معین  به 
 دهنده را مکلف به رد ثمن دریافتی دانست.ضمان درک انتقال   موجب به توان  می 

 
های جدید و »احداث کارخانجات و کارگاه : 1374نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب  نقانو 12 ۀبه موجب ماد .1

یا خط تولید کارخانجات و کارگاه و  تغییر محل  و  های سازمان  های موجود، مستلزم رعایت ضوابط و معیارتوسعه 
 باشد«. حفاظت محیط زیست می
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  موضوع ها و اوصاف خاصی برخوردارند.  از ویژگی،  عمومی  بودن شرایطعالوه بر دارا ،  عوضین
  گام  ،یتازگ  شامل  اختراع   یماهو  طیشرا .  باشد   برخوردار  یماهو  و  ی شکل  طیشرا   از  یستیبا  معامله
  ی ابی ارز  مورد   صالح یذ  مراجع  توسط  ثبت   زمان  در  مزبور  طیشرا   که  هستند  یصنعت  کاربرد  و  ی ابتکار

  مت یق  از  ی بیترک  و  ازیامت  حق  مقطوع،   متیق    ۀویش  سه  زین  ملهمعا   عوض   ن ییتع  در.  رندیگی م  قرار
  زمان   در  و  مقطوع  معامله  عوض   نیمع  عقود  در  که  ی صورت   در.  رودی م  کار  به  ازیامت  حق  و  مقطوع
(. از آنجا که حق امتیاز بر مبنای معیارهای شخصی  103  :1387،  )صابری  است  معلوم   قرارداد  انعقاد

میزان آن در هنگام  ،  (156  :1392،  گیرنده متغیر است )رهبری د انتقالعملکر  ۀو نحو  شودمیمحاسبه  
صورت درصدی از وجوه حاصله از  حق امتیاز معمواًل به،  ؛ برای مثالمعلوم استانعقاد قرارداد نا

می  تعیین  تولیدی  محصوالت  فروش    (Burrell, 2007: 67)  شودفروش  از  پس  تنها  آن  میزان  که 
پرداختی نیز وجود ،  به فروش نرسد  که کاالی تولیدشده صورتی  ین درشد. بنابرا مشخص خواهد  

این با  داشت.  قرارداد،  حال  نخواهد  انعقاد  زمان  در  امر  این  بر  متعاملین  به علم  توجه  احتمال  ،  با 
ریسک زیادی ،  پرداخت  ۀهرچند در این شیو،  جهل )غرر( منتفی است. درواقع  ۀحصول ضرر از ناحی
پرداخت را انتخاب    ۀشیو  گونهاینبر این موضوع  با توجه به اینکه دو طرف با علم  ،  متوجه طرفین است 

ناحی،  اندکرده از  ضرر  حصول  احتمال  و  )جهل  غرر  دیگر   ۀعناصر  عبارت  به  است.  منتفی  ،  آن( 
قابلیتانتقال از  آگاهی  با  که  است  مخترع  معمواًل  بهره ،  اختراعهای  دهنده  و  فنی  برداری  قابلیت 

شود )در  گیرنده متعهد به پرداخت عوض میقابل انتقالنماید و در ماختراع را تضمین می تجاری از  
آمد(. تعهدات تضمینی خواهد  اموال مادی ،  بنابراین  مبحث  از  به ماهیت متفاوت اختراع  توجه  ، با 

و موجب ابهام و تردید در مورد معامله نخواهد شد. ضمن اینکه طرفین است  پذیرش این ریسک طبیعی  
نظر از میزان ممکن است صرف ،  ؛ برای مثال تا حد ممکن کاهش بدهند توانند با توافق این ریسک را  می 

نظر از مبنای حق صرف ،  فروش در خصوص دریافت درصدی از فروش توافق نمایند. به عبارت دیگر 
امتیاز«انتقال ،  امتیاز  از حق  پرداخت »حداقلی  به  بیشت   که چنان  باشد.  1گیرنده متعهد  ر معامالت در 

شود و رقم ثمن از پیش مشخص نیست بلکه بعدًا بر اساس فرمول مورد توافق تعیین می   المللی بین 
 (. 44  :1379،  بیند )وحدتی شبیری ی هیچ گونه غرری را در این معامالت نمی الملل بین عرف  
( اختراع  واگذاری یا انتقال )سابق،  آمریکا  ۀقانون اختراعات ایاالت متحد  261  مادۀبر اساس   

اثر  یدار یا مرتهن بعدی بیدر برابر خر اطالع فاقد اثر است )واگذاری مجدد اختراع به وی واجد 
از تاریخ آن یا قبل از تاریخ خرید یا رهن بعدی در »اداره ثبت ،  است( مگر اینکه در طول سه ماه 
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تاریخ طول سه ماه از    در صورتی که خریدار در،  ثبت شود. بنابراین   1« آمریکااختراع و عالمت تجاری  
نسبت به خریدار بعدی از  ،  حداقل قبل از تاریخ خرید بعدی اقدام به ثبت قرارداد نمایدیا    واگذاری

با این خطر مواجه است که اختراع ،  حق تقدم برخوردار خواهد بود. اما چنانچه قرارداد را ثبت نکند
ع نیز ثبت و اعالن  قانون ثبت اخترا   موجببه  (.Rogers, 2009, 298)  به شخص دیگری واگذار شود

گونه تغییر در مالکیت  هرقانون مزبور آمده است: » 48 مادۀتغییر مالکیت اختراع ضرورت دارد. در 
نفع از اداره به درخواست کتبی هر ذی،  مربوط   ۀاختراع... یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنام

 ۀ توسط ادار،  الکیت اظهارنامهدر مورد تغییر مرسد و جز  مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت می
تغییر نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسلیم درخواست مذکور    گونه این   تأثیرشود.  مذکور آگهی می 

( به لزوم 40 مادۀ)  1310م و اختراعات  ئخالف قانون ثبت عال قانون جدید بر ، حال  با این«  .  است...
( بر ضرورت 178  مادۀ نامه ) اگرچه در آیین   است؛   یح نکرده سند رسمی تصر   موجب به انتقال اختراع  

با توجه به اهمیت و نقش قراردادهای واگذاری اختراع در ،  شده است. هرچند  تأکید تنظیم سند رسمی  
باید تنظیم سند رسمی در خصوص انتقال مالکیت اختراع را ضروری دانست. ،  روابط تجاری اشخاص 

تغییر در مالکیت اختراع را نسبت به اشخاص تنها منوط به ثبت دانسته  ر تأثی  ون جدید  قان ، عالوه بر این
قرارداد وضعیت ،  در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی انتقال،  است. مفهوم این امر آن است که

اعتبار عقد و اطالق   ۀ با توجه به عدم قابلیت تجزی،  بطالن نسبی خواهد داشت. وضعیتی که در حقوق ما
رسد قرارداد به نظر می ،  (. بر این اساس327  :1388،  پذیرش نیست )کاتوزیانقابل   ، در بطالن عقد

شدن آثار تامه و اعتبار واگذاری اختراع را باید از جمله قراردادهای تشریفاتی به حساب آورد که جاری 
 ارداد است.مالکیت صنعتی و آگهی قر  ۀ طور مطلق منوط به تنظیم سند رسمی ثبت در ادار آن به 

 ها آن اجرای نقض تعهدات و آثار قرارداد واگذاری اختراع و ضمانت  .3

را مورد بررسی    هاآناجرای نقض  گیرنده و ضمانتدهنده و انتقالتعهدات انتقال،  در این بخش
 قرار خواهیم داد.

 دهندهتعهدات انتقال . 3-1

قرارداد واگذاری اختراع دهنده در  ترین تعهد انتقالاساسی :تعهد به تسلیم موضوع قرارداد  الف(
الیه بر اختراع  منتقل، اجرای قرارداد ۀی است که در نتیجنحوبهگیرنده تعهد به تسلیم اختراع به انتقال

قرارداد    موجببهفراهم شود. آنچه    برداری قانونی وی در راستای هدف قراردادبهره   ۀاستیال یابد و زمین
با  ،  اختراع است که  ۀنامق انحصاری ناشی از گواهیتمام یا بخشی از حقو،  شودنتقل می مزبور م
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شود.  مشروط به او منتقل می صورت دائمی و غیر مالکیت حقوق مزبور به،  گیرندهثبت آن به نام انتقال
صرف  به،  اینکهنیاز به عمل مادی نیست. ضمن  ،  برای تحقق تسلیم با توجه به مفهوم عرفی آن،  بنابراین 

،  اختراع  ۀنامشود بلکه این تعهد با اعطای گواهیتسلیم محقق نمی،  فرایند انتقال مادی فرآورده یا  
اسناد فنینقشه،  ها العملدستور،  تحویل  تجهیزات،  های  و  آموزشی  ۀارائ،  وسایل  ، فنی،  خدمات 

  ۀ از طریق آموزش یا ارائشود. تسلیم برخی مصادیق دانش فنی نیز  مدیریتی و... محقق می،  مهندسی
فنی ممکن )رهبری می   خدمات  نوعی 496  :1392،  شود  یا  تسلیم (. هرچند شخصی  بودن معیار 

»تشبث به معیار شخصی ،  آن هستند  ۀکنندبسته به هدف قرارداد متفاوت است و طرفین قرارداد تعیین
اطالعات و خدماتی و توجه به شرایط خاص اقلیمی و تکنولوژیک طرف قرارداد که ممکن است به  

توسعه  حالبیشتر متناسب با وضعیت کشورهای در،  نوعی نیازمند باشد  ۀیرندبیشتر در مقایسه با گ
( که طبیعتًا دارای توان فناوری کمتر از حد متعارفی بوده و برای  496  :1392،  خواهد بود« )رهبری 

 است. دهنده تر انتقالبرداری بهینه از اختراع نیازمند یاری بیشبهره 

برداری از مورد معامله شامل  ست تا اطالعات الزم برای بهره طور ضمنی متعهد ادهنده بهانتقال
احتمال موفقیت تجاری آن و ، وجود اختراعات مشابه در بازار ،  های اختراعاطالعات راجع به ویژگی

انتقال از این دست را در اختیار  دن اطالعات الزم در تعهد به دا،  واقعگیرنده قرار دهد. درمواردی 
تعه از  معامله  شده  مورد  ناشی  تسلیم  به  میاست  د  شمار  به  تسلیم  لوازم  از  مثالرودو  برای  ،  ؛ 

تعهد به  ، حال گیرنده را از قرارداد لیسانس با شخص ثالث مطلع سازد. با ایندهنده باید انتقالانتقال
،  به عبارت دیگر  .(Tattay, 2010: 155)  وسعت یابد  1دادن اطالعات نباید به واگذاری »دانش فنی«

گیرنده باید خود به محتوای تسلیم اسناد اختراع در تمامیت تعهد به تسلیم کافی است و انتقال  صرف 
 (. 166 : 1392، دانش فنی پی ببرد )رهبری 

دهنده را  قالانت  های آتی یا مکمل  لزوم دستیابی به فناوری،  عمومًا در قراردادهای انتقال فناوری 
پیشرفت واگذاری  به  رملزم  در  قرارداد می های حاصل  به هدف  نیل  )رهبریاستای   :1392،  نماید 

تواند حتی  دهنده میانتقال،  (. تغییر و تکمیل اختراع یکی از حقوق معنوی مخترع است. بنابراین501
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اختراع ناشی از تجربه و آزمون است که از سه ویژگی    ۀای از اطالعات عملی فاقد ورق نی به عنوان مجموعهفدانش  
اساسی و معین برخوردار است. سری به این معنی که دانش فنی عمومًا شناخته نشده و به آسانی قابل دسترس  ،  سری

توجهی از تولید فرآیند یا فرآورده یا خدمت یا  بلانیست. اساسی به این معنی که دانش فنی باید برای همه یا بخش ق
برای توسعه ناشی از آن مهم باشد. معین به این معنی که دانش فنی باید بین متعاقدین به طور کامل توصیف شود تا  

   (Czapracka, 2010: 129) تأیید شود که معیارهای سری و اساسی را دارد 
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به اختراع تکمیلی با این  1پس از واگذاری حقوق انحصاری    37  مادۀبر اساس  ،  لحا  دست یابد. 
حق ثبت اختراع    دهندهانتقال،  1310م و اختراعات مصوب  ئعال  اصالحی اجرای قانون ثبت   ۀنامآیین

انتقال از  مجوز  اخذ  بدون  را  در    ۀگیرندتکمیلی  نداشت.  پایه  »  مادۀاختراع  است:  آمده  در  مزبور 
تقاضا که  باشد   ۀکنندصورتی  اصلی  اختراع  صاحب  از  غیر  دیگری  شخص  تکمیلی  حق  ،  اختراع 

تواند از اختراع تکمیلی  دهد و صاحب اختراع اصلی نیز نمینمیاستفاده از اختراع تکمیلی را به او  
« با توجه به اینکه در قانون ثبت اختراع جدید  .تراضی به عمل آید  هاآنمگر آنکه بین  ،  استفاده کند 

توان با استنباط از قانون سابق به این نتیجه  می،  عات تکمیلی مطلبی نیامده استدر خصوص اخترا
  ۀ ع تکمیلی مبتنی بر اختراع پایه بوده و استفاده از اختراع پایه نیازمند مجوز دارنددست یافت که اخترا

ند  ااگر یکی از چند شخصی که مشترکًا اختراعی را ثبت کرده،  اختراع اشتراکی  خصوص آن است. در  
، ندبخواهد پیشرفتی را که در اختراع به وجود آورده تحت عنوان اختراع تکمیلی یا مستقل به ثبت برسا

این شریک از اختراع تکمیلی از جمله حق ثبت   ۀاستفاد، ندابا توجه به اینکه شرکا مالک اختراع پایه
سایر شرکا تصرف   ۀ اجاز گونه تصرفی در آن بدونهر،  طور کلیسایر شرکاست و به ۀ آن منوط به اجاز

اختراع پایه به    سهم خود را نسبت به  چنانچه آن شریک  ،  ؛ برای مثالشوددر مال غیر محسوب می
نماید  واگذار  دیگری  شخص  به  تکمیلی  اختراع  اساس  ،  همراه  مدنیق  583  مادۀبر  قرارداد ،  انون 

نسبت به اختراع پایه و سهم خودش از اختراع تکمیلی نافذ است و تسلیم آن نیز که از آثار قرارداد  
یلی غیر نافذ و تابع مقررات  باشد جایز است. اما قرارداد نسبت به سهم سایر شرکا از اختراع تکممی 

اجاز  ۀمعامل به  آن منوط  )  ۀ فضولی خواهد بود که صحت  (.  انون مدنیق  581  مادۀسایر شرکاست 
قرارداد نسبت به بخشی از مورد معامله باطل خواهد شد  ،  چنانچه شرکا قرارداد را تنفیذ نکنند،  حال

قرارداد را فسخ نماید یا قرارداد  ،  عض صفقه به استناد خیار تب،  تواندگیرنده می که در این صورت انتقال
تکمیلی قبول کند و نسبت به سهم سایر شرکا    دهنده از اختراعرا نسبت به اختراع پایه و سهم انتقال

 (.انون مدنیق  441 مادۀعوض را استرداد نماید )
اه درخواست الزام  ابتدا باید از دادگ، دکندهنده از تسلیم مورد معامله امتناع  که انتقال صورتی  در

انش فنی مربوط به  به اجرای تعهد او را نمود. از آنجا که اختراعات معمواًل تجسم خارجی ندارند و د
در اکثر قراردادهای واگذاری  ،  چنانچه الزام به اجرا مؤثر واقع نشود،  آن در انحصار مالک اختراع است 

دارد. فلذا باید قائل به حق فسخ امکان تسلیم مورد معامله توسط شخص دیگری وجود ن،  اختراع
گیرنده با توجه حل برای انتقالاهچند این رقانون مدنی(. هر 237-239گیرنده شد )مواد برای انتقال
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هزینه است  ممکن  اینکه  فراهمبه  صرف  را  زیادی  بهره های  مقدمات  باشد کردن  نموده  ،  برداری 
 صرفه نخواهد بود.  بهمقرون

شود. در صورت در تسلیم نقض می   تأخیر رارداد در دو صورِت عدم انجام و  تعهد به تسلیم موضوع ق
 مطالبه است.قابل در انجام تعهد    تأخیر خسارت  ،  خسارت عدم انجام تعهد و در صورت دوم ، اول 

که این در حالی   . مستخدم اختراعش را طبق توافق به شرکت اولیه واگذار کرده بود ،  1ایدر پرونده 
متهم این سؤال را مطرح کرد که آیا شرکت ، اختراع ادغام شده بود. در دعوای نقض قبل از  شرکت ساِل 

شده در حکِم انتقال ای فدرال مقرر کرد که انتقال به شرکت ادغام جدید مالک اختراع است. دادگاه منطقه 
 د.کردید واگذارنده را ملزم به تسلیم اختراع به شرکت ج   رو ازاین به جانشیِن این شرکت است و  

)وارانتی   ب( تضمینی  که  :  (2تعهدات  است  »الزاماتی  معنی  به  تضمینی  تبعی    نحوبهتعهدات 
امر خاصی بر یک طرف قرارداد بوده و مبتنی بر تضمین وجود شرایط معینی    گذاشتن برعهده  ۀنتیج

از سوی متعهد است که عدم تحقق   او منجر می  هاآندر زمان معین  ،  شود« )رهبریبه مسئولیت 
تعهدات تضمینی در نظر گرفته    عنوانبهطرف قرارداد    3»اظهارات صرِف« ،  (. بنابراین159  :1392

تعهد  اینک   مگر،  شوندنمی باشصراحت  بهه  شده  ) پذیرفته  که    (. UNIDO, 2013د  آنجا  از  فلذا 
طرف مقابل را مستحق    هاآن از  هریک  نقض  ،  شوندتعهدات تضمینی شروط ضمنی محسوب می

، گیرنده قرارداد را فسخ نمایدچنانچه انتقال،  خسارت خواهد کرد. بنابراین  ۀمطالبحق فسخ قرارداد و  
در صورت عدم فسخ  ،  مطالبه کند واست  فسخ قرارداد متحمل شده    ۀدر نتیج  کهرا  تواند خساراتی  می 

   در انجام تعهد را مطالبه نماید. تأخیرخسارت عدم انجام یا ، قرارداد
 کنیم:  ضمینی اشاره میبه موارد تعهدات ت، در ذیل

بهره .  1 قابلیت  اختراعتضمین  از  تجاری  سرمای  :برداری  مخترع  که  مواردی  برای    ۀدر  الزم 
ممکن است آن را به شخص دیگری واگذار کند. در چنین  ،  کردن اختراعش را نداشته باشدتجاری
برداری از آن متوجه و خطر بهره   است  اختراع هنوز از لحاظ تجاری امتحان خود را پس نداده،  صورتی

 
1. Tri-Star Electronics Int'l. v. Preci-Dip Durtal SA (Fed. Cir. 2010), available at: 

http://patentlyo.com/patent/2010/09/tri-star-electronics-intl-v-preci-dip-durtal-sa-fed-cir-

2010-mr-kerek-from-ohio-invented-the-claimed-socket-contact.html 

2  . Warranty  الیی است که با اصطالحاصطالح کامنGuarantee    .به معنای وثیقه و ضمانت بانکی متفاوت است 
،  ط به آن استآنچه که تحقق انتقال منو  هر ،  اقتضای ذات قرارداد واگذاری اختراع است،  با توجه به اینکه انتقال مالکیت 

باشد. تعهدات تضمینی نیز که برای تحقق انتقال مالکیت گیرنده از انعقاد قرارداد می شرط ضمنی و هدف اصلی انتقال 
 باشند. به عنوان شرط ضمنی مفروض می ، اندبینی شده اختراع به نحو مطلوب پیش

3. Mere Statements or Representations 

http://www.patentlyo.com/patent/law/09-1337.pdf
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د که اختراع از قابلیت تجاری الزم برخوردار  کنتضمین    دهنده بایدانتقال،  گیرنده است. بنابراینانتقال
چند این تضمین مالزمه با موفقیت تجاری  عرضه و فروش به بازار باشد. هرقابلتواند  است و می

 (.159 و 160 :1392، اختراع ندارد )رهبری 
ان کارایی فنی  گیرنده معمواًل از میزاز آنجا که انتقال  : بودن اختراعیت فنی و مفیدتضمین قابل  .2

دهنده متعهد به سودمندی اختراع است و باید در این خصوص اقدامات  انتقال،  اختراع مطلع نیست 
،  اندانحقوق(. به اعتقاد برخی  Kluwer Law International, 2005: 35 & 602)  انجام دهدرا  الزم  

بهت اختراع  فنی  کاربرد  )انصاری  طورضمین  است  اختراع  پنهانی  عیوب  تضمین  از  ناشی  ،  طبیعی 
عیوب پنهان    ۀ شود تا اطالعات الزم دربارطور ضمنی متعهد میدهنده بهانتقال،  (. بنابراین 99  :1384

،  1ان فنی عملکردمانند عدم امک ،  را   الیه بدهد و عیوب مربوط به ادراک اختراعو آشکار مبیع را به منتقل
 .(Bouche, 2011: 153) دکنتضمین 

برداری از اختراع  با توجه به اینکه بهره   : در اعتبار آن  مشکل تضمین اعتبار قانونی اختراع و عدم  .  3
اختراع از اعتبار    ۀنامشود که گواهیطور ضمنی متعهد میدهنده بهانتقال،  بودن آن است منوط به معتبر

اختراع به مراجع قانونی    ۀنشده یا اینکه اظهارنام  و مدت اعتبار آن منقضیباشد  ر  قانونی الزم برخوردا
در ،  در اعتبار اختراع   مشکلاختراع(. تعهد به عدم    ۀتسلیم شده باشد )در مورد واگذاری اظهارنام

باشد  با واقعیت  پنهان،  صورتی که مطابق  برای  این معنا که پوششی  آن    ۀکردن عدم وجهبه  قانونی 
 (.  510  :1392،  گیرنده مؤثر است )رهبریدر جلب اعتماد انتقال،  د و فاقد آثار ضدرقابتی باشدنباش

اعطای حقوق.  4 اختیار  یا  مالکیت  در خصوص  که    :تضمین  است  آن  معنای  به  این تضمین 
برخ انتقال اختراع  انحصاری  حقوق  یا  حق  مالکیت  انتقال  برای  الزم  قانونی  حق  از  وردار دهنده 
،  ای که حق فروش را به شخصی واگذار کرده استدهندهانتقال، ؛ برای مثال (Pienaar, 2011است)

حق ساخت نیز  ،  انتقال حق فروش  تبعبهزیرا    ؛تواند حق ساخت را به شخص دیگری انتقال دهدنمی
منتقل نماید.   دهنده مالکیتی نسبت به حق ساخت ندارد تا بتواند آن را شود و لذا انتقالواگذار می

  ۀ مقررات معامل،  عدِم این اختیار قانونی مبادرت به انتقال نماید  رغم بهدهنده  چنانچه انتقال،  نابراین ب

 
هایی است که به علت تولید محصول اختراع شده یا استفاده مقابل عیب  ( درConception. عیوب مربوط به ادراک )1

از آنجا که یکی از شرایط ماهوی اعتبار اختراع کاربرد صنعتی یا    .  (Bouche, 2011: 153)  شونداز فرآیند ایجاد می 
ها را و استفاده از آن   نحوه عملکرد ،  اختراع باید کاربردهای اختراع ادعایی  ۀمتقاضی در اظهارنام ،  بودن آن استمفید

 دارنده اختراع باید کاربرد فنی اختراعش ،  صورت گواهی نامه اختراع صادر نخواهد شد. بنابراین  شرح دهد. در غیر این
 فنی.  ۀنه یک نقیص، شودرا تضمین کند. عدم کارکرد مناسب اختراع نوعی عیب حقوقی قلمداد می
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اعمال خواهد   او  مورد  در  اساس حقوق  فضولی  بر  این فرض ،  آمریکا شد.  بابت  انتقال،  در  دهنده 
است مسئول  مالک  فکرِی  مالکیت  حقوق  نقض  در  مشارکت  یا  .  (Dratler, 2004: 1)  تحریک 

چین  موجببه خارجی  تجارت  ارائه انتقال،  مقررات  خصوص  این  در  کافی  تضمینات  باید  دهنده 
 (. Kluwer Law International, 2005: 36 & 801کند)

می تضمین  واگذارنده  است  مشترک  اختراع  که  موردی  برای  در  اختیار الزم  دارای  وی  که  کند 
 .است واگذاری سهم خود از اختراع 

دهنده این است که به  یکی از تعهدات انتقال :ع در برابر عدم مزاحمت و تجاوز تضمین اخترا  .5
تانتقال التزام شامل  گیرنده در مقابل نقض موضوع قرارداد توسط اشخاص ثالث  ضمین بدهد. این 

(. دلیل این تعهد آن است که Bouche, 2011: 153)  نقض حق اختراع پیش از قرارداد نیز خواهد شد
نقض حقوق توسط    ۀواسطاختراع به  ۀناممکان وجود دارد که استفاده از موضوع گواهیهمواره این ا

گیرنده را از قرارداد  دهنده باید انتقالال اشخاص ثالث با موانع قانونی و عملی مواجه شود و لذا انتق
   مطلع سازد. ،  مانند وجود حق تقدم ،  گونه محدودیت دیگری بر اختراع لیسانس با شخص ثالث و هر

دهنده متعهد است تا انتقال   :ها آن ملزومات و وسایل استفاده از اختراع و کارایی    ۀتعهد به تهی   . 6
، گیرنده فراهم نماید. بنابراینمطابق شرایط مقرر در قرارداد برای انتقال امکان استفاده و انتفاع از اختراع را  

 مادۀ شود ) لوازم عرفی تسلیم محسوب می برداری از اختراع الزم است از  عرفًا برای امکان بهره آنچه  
آالت و لوازم ماشین ،  تجهیزات،  مواد اولیه  تأمین دهنده مکلف به  انتقال ،  (. بدین ترتیب انون مدنی ق   383

گیرنده خواهد شد که ممکن است وسایل مزبور را به او تملیک مرتبط با مورد معامله به درخواست انتقال 
طور ضمنی متعهد است که این تجهیزات از او به ،  ن شود. همچنین خرید آ   ۀ اجاره دهد یا واسط،  کند

این التزام مختص به زمان انعقاد قرارداد   استاندادهای الزم و کیفیت مناسب و مطلوبی برخوردار باشند.
 (.502  : 1392،  نیست بلکه در طول اجرای قرارداد نیز ادامه خواهد یافت )رهبری 

در قراردادهای انتقال  ،  طور کلیبه  : اختراعات تکمیلیدر خصوص    1تعهد به اعطای مجوز   .7
ارتباط با موضوع اصلی قرارداد    گونه اصالح و پیشرفتی کهفناوری تعهد به اعطای مجوِز مربوط به هر

شود توجیه می ،  فناوری است   ۀکه ایجاد تحرکات تکنولوژیک و توسع،  با لحاظ کارکرد قرارداد،  دارد 
بهتر از   ۀاختراع تکمیلی استفاد ۀنامجه به اینکه هدف از اعطای گواهی(. با تو501 :1392، )رهبری

است اصلی  یافت   دهندهانتقال،  اختراع  دست  تکمیلی  اختراع  به  چنانچه  تا  است  مجوز  ،  متعهد 
چند بر اساس حق معنوی مالکیت مخترع هر،  واقعگیرنده اعطا نماید. دربرداری از آن را به انتقالبهره 

 
1. License 
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عنوان مالک اختراع اصلی حق دارد تا در گیرنده بهانتقال،  شوداع تکمیلی منتقل نمینسبت به اختر 
مند شود. البته این  انحصاری اختراع از جدیدترین دستاوردهای مربوط به آن بهره کارگیری حقوق  به

مالک  تکمیل آن را قباًل از    ۀ یابد که مالک سابق اختراع اجازهنگامی معنا می،  لحاظ حقوقیتعهد به
ت و  اختراع تکمیلی مبتنی بر اختراع پایه اس،  که قباًل گفته شد   طور  همانزیرا    ؛جدید اخذ کرده باشد

 آن است. ۀاستفاده از اختراع پایه نیازمند مجوز دارند
قرارداد.  8 از اختراع موضوع  استفاده  به عدم  قانون  موجب بهاگرچه    :تعهد    ی هیچ شخص،  منع 

دهنده نیز مشمول همین حکم عام  برداری از آن را ندارد و انتقالق بهره مالک اختراع ح  ۀ بدون اجاز
زیرا با واگذاری آن به   ؛رداد نیز حق استفاده از اختراع را ندارد حکم ضمنی قرا   موجببهوی  ،  است

به اختیار صحه گذاشته است. بدیهی    موجببهطور ضمنی و  مالک جدید  این عدم  بر  توافق خود 
قراردادی و تخلف از تعهدات قراردادی در مقایسه با اثبات دعوای مسئولیت    است اثبات مسئولیت

 تر خواهد بود. دهمدنی ناشی از نقض اختراع سا
 گیرندهتعهدات انتقال  .3-2

گیرنده پرداخت عوض یعنی مبلغی است  ترین تعهد انتقالاصلی :تعهد به پرداخت عوض الف( 
که اشاره شد ممکن است به    طور  همانشود و   تأدیه اید  که در ازای تملیک حقوق انحصاری اختراع ب

در قرارداد واگذاری اختراع  ،  روازاینحق امتیاز یا ترکیبی از این دو پرداخت شود.  ،  جاصورت یک
صورت مبلغ مقطوع  پرداخت نیز تصریح شود. چنانچه عوض به  ۀشیو ،  در کنار تعهد به پرداخت،  باید

  شود که  تأدیهاقساطی  یا    جاصورت یکرفین پس از انعقاد قرارداد بهممکن است بنا به توافق ط،  باشد
در صورت اخیر زمان سررسید اقساط زمان ایفای تعهد است. اما در موارد نادری که عوض در قالب  

زمان تعهد به پرداخت متفاوت ،  شده در قراردادتصریح   ۀبر مبنای شیو،  حق امتیاز مقرر شده باشد
متعاملین ممکن است به محض تولید یا فروش محصوالت یا زمان وصول   است که بر حسب توافق

 سود باشد.    ۀطالبات و محاسبم
صورت وجه  به،  حق امتیاز یا ترکیبی از هر دو( ،  از آنجا که عوض در هر سه شیوه )مبلغ مقطوع

انتقال،  پرداخت استقابلنقد   ننمایچنانچه  پرداخت عوض عمل  بر  مبنی  تعهد خود  به  ،  د گیرنده 
 (.انون آیین دادرسی مدنیق 522 مادۀ د )کرمطالبه  تأدیه تأخیرتوان از او خسارت می 

 عنوانبهگیرنده از لحاظ قانونی )نه  انتقال  :بستن تالش متعارفکاربرداری و بهتعهد به بهره   ب(
  اجرای عدم رعایت برداری از موضوع قرارداد است که ضمانتیک تعهد قراردادی( موظف به بهره 

(.  191-192  :1392،  هد بود )رهبریاین تعهد از سوی وی احتمااًل صدور لیسانس اجباری خوا
تواند بدون  دولت یا شخص مجاز از طرف آن می   لیسانس اجباری مجوزی است که بر اساس آن  
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از وی  ۀنامموافقت صاحب گواهی  بدون کسب مجوز  و  قانونی،  اختراع  از موضوع  ،  تحت شرایط 
به عبارت    .(تجاری  عالئم  و  صنعتی  هایطرح ،  اختراعات   ثبت  قانون  17  مادۀرداری کند )بقرارداد بهره 

  برداری بهره   ۀ برداری از اختراع نکند و به دیگران نیز اجازدر صورتی که خوِد مالک اقدام به بهره ،  دیگر
شده در بینیپیشمرجع ثبت اختراع از این اختیار برخوردار است که در صورت وجود شرایط  ،  ندهد

 (.  79 :1388، پور برداری بدهد )افشاریبهره  ۀ قانون به هر متقاضی واجد شرایط اجاز
حق امتیاز    پرداخِت   ۀنوعی تعهد قراردادی در برابر واگذارنده دارد. چنانچه شیونیز  گیرنده  انتقال

پرداخت عوض ممکن    ، برداری نکندگیرنده از موضوع قرارداد بهره که انتقال  زمانی  تا،  تعیین شده باشد
 ۀتأدیگیرنده برای انتقال، نیست. با توجه به اینکه در عقود معوض تعهد به پرداخت عوض وجود دارد 

»دروسا در مقابل والش و    ۀدر پروند ،  ؛ برای مثال برداری از مورد معامله استعوض ملزم به بهره 
حقوق اختراع و    1998در سال    ماسوره در دستگاه روتر بود که  ۀ دروسا مخترِع گیر،  1شرکت مارمو«

های بعدی آن را به شرکت مارمو واگذار کرد و در عوض شرکت متعهد شد که اختراع را تولید پیشرفت
در سال   پرداخت نماید.  به دروسا  را  بابت فروش  امتیاز  دروسا علیه  ،  2010کند و بفروشد و حق 

ادعا که شرکت در تعهدات قراردادی  با این  ،  ورجنیا دادخواست داد  شرکت مارمو در دادگاه دولتی
مستمر نسبت به تولید و فروش اختراع قصور کرده است. در دعوا از مارمو بابت خسارات قراردادی 
و بازگشت مالکیت حقوق اختراع سؤال شد. این پرونده اولین بار به دادگاه فدرال منتقل شد و سپس 

اما  ،  است  ر کرد که با اینکه نقض قرارداد رخ دادهاد به داور منتقل شد. داور مقربر اساس شرایط قرارد 
علت نقض قرارداد توسط  ،  مذکور  ۀواقع در پروندشرکت مارمو هنوز مالک قانونی اختراع است )در

بع نقِض تعهد به پرداخت عوض  تهشرکت مارمو قصور در تعهد قرادادِی بهره برداری از اختراع و ب
سازد و صرفًا ملزم به  نمی  لکیت صاحب اختراع خدشه وارد نقض این تعهد به ما،  ا این حالاست. ب

بخش   دادگاه  توسط  تصمیم  این  شد(.  خواهد  قراردادی  خسارت  شد  .E.Dجبران  تأیید   ؛ورجینیا 
 چند دادگاه پژوهشی دادگاه بدوی را فاقد صالحیت دانست و بر این اساس رأی را نقض کرد.  هر

ب به  باید  هره تعهد  باشد  نحوبهبرداری  بر  ی  را بر حسب مفاد و شرایط حاکم  که اهداف طرفین 
برداری از  خاصی در خصوص چگونگی بهره   بینیپیشکه    چند در صورتی هر،  قرارداد محقق سازد

باشد نگرفته  صورت  انتقال،  اختراع  بهره اصواًل  به  ملزم  همگیرنده  از  استفاده  و  حداکثری    ۀ برداری 

 
1. DeRosa v. J.P. Walsh & J.L. Marmo Enterprises (Marmo) (Fed. Cir. 2013), available at: 

http://patentlyo.com/patent/2013/01/federal-circuit-refuses-to-hear-contract-dispute-over-

patent-assignment-and-royalty-contract.html 

file:///C:/Users/bpc/AppData/Local/AppData/Local/Temp/Rar$DI12.417/Fed.%20Cir. 
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الشی فراتر از حدود متعارف و مستلزم تصریح یا داللت  زیرا چنین ت  ؛و قوای خود نیست  امکانات 
  (.172 :1392، ضمنی است )رهبری 

رازداری   ج( به  واگذاری  :1تعهد  قرارداد  مذاکرات  حین  در  محرمان،  اگر  تجاری    ۀاطالعات 
رازپوشی خواهد بود. همچنین در مواردی وی موظف به  ،  گیرنده قرار گیرد واگذارنده در اختیار انتقال

با توجه به ویژگی سری و محرمانگی  ،  شودتراع به همراه اسرار تجاری یا دانش فنی واگذار می که اخ
چند  هر،  واقع  (. در172  :1392،  گیرنده متعهد به رازداری است )رهبریانتقال،  این نوع اطالعات 

محرمانه نزد  صورت  القاعده بهاسرار تجاری ندارد و علی  انتقال اختراع مالزمه با انتقال دانش فنی و
کارگیری این نوع  برداری از حقوق اختراع مستلزم بهدر مواردی که بهره ،  شودمالک اختراع حفظ می

دهنده درخواست کند تا اطالعات محرمانه را در گیرنده ممکن است از انتقالاطالعات است انتقال
شود تا گیرنده متعهد میالانتق،  تعهد به رازداری  موجببه(.  150 :1387،  اختیار او بگذارد )صابری

متعهد  ،  ی محافظت کند که دیگران نتوانند به آن دست یابند. همچنیننحوبهاز اطالعات محرمانه  
نیز    هاآناز  ،  دلیل ضرورت کاری در اختیار دیگران گذاشتشود چنانچه اطالعات محرمانه را بهمی 

با توجه به اینکه واگذاری دانش فنی    (.299  :1390،  فروزرازداری اخذ شود )احسنی  تعهد به رعایت
گیرنده پس از دریافت اطالعات محرمانه از انعقاد قرارداد امتناع  توأم با با این مخاطره است که انتقال

نش فنی به  صرف نتایجی که از دادهنده برای مقابله با این خطر باید با ارجاعات کلی بهانتقال،  دکن
نماید. عالوه  مبادرت به انعقاد قراردادهای رازداری  ،  و جزئیات آن  بدون اشاره به محتوا،  آیددست می

در قرارداد مذکور   تعهد به حفظ محرمانگی صراحتاً ،  پس از انعقاد قرارداد واگذاری اختراع ،  بر این
تری از این اطالعات حفاظت  گیرنده با دقت بیششود تا حدود آن دقیقًا معلوم شود و انتقالذکر می

بیش،  ند. همچنیکن با شرط صریحبرای حفظ  است  مهندسی  ،  تر اطالعات محرمانه ممکن  حق 
 (.  173 :1392، گیرنده سلب شود )رهبریاز انتقال 2معکوس

 
1. Secrecy or Confidentiality 

 ۀ عناصر سازنده و نحو،  اجزاء،  ی دقیق یک محصول توان با بررس است که به کمک آن میای  . مهندسی معکوس شیوه 2
، شود که این فرایندمی همان محصول یا کارکردهای مشابه آن را تولید نمود و از این جهت معکوس خوانده، کارکرد آن

مهندسی ،  گیرد. در حقوق آمریکاها صورت میسازی و با جدا کردن اجزاء و عناصر و ساخت دوباره آناز طریق وارونه
؛ برای  اثر نسازد های قانونی را بیعکوس تا جایی مجاز است که معادل تجاوز به حقوق مالکان فکری نبوده و حمایتم 

توان از طریق مهندسی معکوس بازسازی  مایت قانون اختراعات و کپی رایت هستند را نمی موضوعاتی که تحت حمثال،  
 .(229- 230 :1388، نمود )رهبری
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ای که دانش گیرندهچنانچه انتقال،  ستها آن بودن  ارزش اسرار تجاری به محرمانه  با توجه به اینکه
نقض تعهد به رازداری  ،  ای این قبیل اطالعات بپردازد فنی توأم با اختراع به او منتقل شده است به افش

او  کرد  از  تعهد  انجام  عدم  خسارت  شرایطی  وجود  صورت  در  که  معادل  قابله  که  است  مطالبه 
علنیخسارات   از  یادناشی  اطالعات  میشدن  همچنینشده  این  ،  باشد.  سری  ماهیت  به  توجه  با 
مجوز فسخ برای طرف  ،  به اعتقاد برخی،  شود  اهآن گیرنده موجب افشای  چنانچه انتقال،  اطالعات

 (. Rockman, 2004: 335) قرارداد خواهد بود
 کلی نقض تعهدات قراردادی اجرایضمانت  .3-3

)در  ،  طور کلیبه قرارداد است  فسخ  برای  موارد مجوزی  برخی  در  اینکه  بر  تعهد عالوه  نقض 
های قانونی در قالب  تواند از حمایتمیطرف معامله  ،  مبحث انحالل قرارداد به آن خواهیم پرداخت(

 ردازیم.پدریافت خسارت و دستورات منع برخوردار شود که در ذیل به آن می
تعهد توسط    : دریافت خسارت   الف( قراردادی و در  هریک  نقض  از طرفین موجب مسئولیت 

ورود ضرر    خسارت مستلزم اثبات  ۀ نتیجه التزام او به جبران خسارت ناشی از آن خواهد شد. مطالب
(. برای اینکه طرف قرارداد از اثبات ورود ضرر برای دریافت خسارت  201  :1387،  است )کاتوزیان

 شود. تعیین وجه التزام راهکار مناسبی قلمداد می، عاف شودم
، د که در قلمرو مسئولیت قراردادیکرخسارات وارده باید به این نکته نیز توجه    ۀدر خصوص مطالب

،  حال   مطالبه است. با اینقابلضرر بالواسطه    فقط،  قانون آیین دادرسی مدنی  520  مادۀبر اساس  
ین خسارت مستقیم و غیرمستقیم قائل نشده است. با توجه به اینکه مالک قانون ثبت اختراع تمایزی ب

توان مالک مذکور را به نقض می،  نظر قانون جبران خسارت حاصل از نقض حق اختراع استدم
قرارداد قرارداد واگذاری  تعهدات  در  تعهدات  از نقض  لذا هر نوع خسارت حاصل  داد و  ی تسری 

 مطالبه دانست. قابلواسطه( را واسطه و بااختراع )اعم از بی
طور اجرای دیگری که برای جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی و بهضمانت  :دستورات منعب(  

در موردی که  ،  ؛ برای مثالتورات منع استدس  است  شده  بینیپیشکلی منع از تجاوز به اختراعات  
  بینی پیش،  برای جلوگیری از افشای اطالعات محرمانه،  شوددانش فنی همراه با اختراع واگذار می

به قبیل دستورات ضرورت دارد. دستورات منع ممکن است  قرار منع موقتاین  منع  ،  صورت  قرار 
توان با درخواست (. در حقوق ایران نیز می239  :1388،  مقدماتی یا دستور منع دائم باشد )رهبری

قانون ثبت   60  مادۀد )قسمت اخیر  کراع جلوگیری  نقض حقوق اختر  ۀصدور دستور موقت از ادام
قانون   60  مادۀاختراع(. قانون ثبت اختراع به موضوع دستور موقت پرداخته است. در قسمت اخیر  

  ۀ گاه ثابت شود دارنده اجازهر،  ت این قانونعالوه بر مالک حقوق تحت حمای  ...مزبور آمده است: »
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معینی به دادگاه دادخواست بدهد و مالک    ۀبرای خواستاستفاده از مالک درخواست کرده است تا  
تواند عالوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض  دادگاه می ،  امتناع کرده یا نتوانسته آن را انجام دهد

تصمیم دیگری  یا    ن خسارت مربوط نیز حکم صادر کندبه جبرا ،  الوقوع حقوقحقوق یا نقض قریب
دادگاه در این خصوص تابع قواعد عام دستور موقت در قانون آیین «  .جهت احقاق حق اتخاذ نماید 

 ( خواهد بود. 310-325دادرسی مدنی )مواد 

که صاحب اختراع همیشه  است شایان ذکر است که دادگاه عالی ایاالت متحده اخیرًا مقرر کرده 
استفاده   ۀامممکن است به ناقض برای اد،  تحق منع دائم در مقابل ناقض نیست. در چنین مواردیمس

پروند،  از اختراع در  اعطا شود.  انحصاری  با مسئولیت محدود   ۀلیسانس  »ایبای در مقابل شرکت 
تنهایی ضرورتی دادگاه عالی ایاالت متحده حکم داد که نقض حق اختراِع معتبر به، 1مرسکسچینج« 

چهار عامل  ،  نصفانه بلکه خواهان باید برای تحصیل جبران خسارت م،  ندارد که به منع دائم منتج شود
وسایل جبران خسارت در قانون نسبت به جبران  .2 ؛جبران باشدقابلخسارت غیر .1را اثبات نماید: 

طور منصفانه  بهدرنظرگرفتن میزان زیان بین خواهان و خوانده جبران خسارت  .3 ؛کافی باشندزیان نا
دادگاه عالی استنتاج  ،  ر این پروندهمنفعت عمومی با قرار منع دائم ضرر نکند. د  .4  ؛را تجویز کند

درستی قبل از عدم پذیرش درخواست قرار منع در نظر  ای این چهار عامل را بهکرد که دادگاه منطقه
، به هر ترتیبارت پولی حکم داد.  دادگاه برای جبران زیان مالک اختراع به خس،  چه اگر،  نگرفته است

های زیادی همچنان برای مواجهه با نقض اختراع قرار منع دائم صادر  پروندهدر  ،  از زمان این تصمیم
 (. Bucknell, 2011: 1070) شد

 انحالل قرارداد  . 4

قراردادها    انحالل  عمومی  قواعد  مشمول  قراردادها  سایر  همانند  نیز  اختراع  واگذاری  قرارداد 
  پردازیم.میبه موارد انحالل قرارداد و آثار آن به تفصیل ، . در ذیل است
 انحالل ارادی  .4-1

قرارداد واگذاری اختراع می  :قرارداد  ۀاقال  .1 آینده  طرفین  در  آثار عقد  و زوال  انحالل  بر  توانند 
داد پس از مدتی به اگر طرفین قرار،  برای مثال؛  شودتوافق نمایند که از آن به اقاله یا تفاسخ تعبیر می 

، تر ببینندصرفه نیست و شرایط قرارداد لیسانس را مناسب به آن برایشان مقرون   ۀاین نتیجه برسند که ادام 
، دکنن شان خاتمه دهند. زمانی که طرفین قراردادشان را اقاله می حقوقی   ۀ توانند با توافق به حیات رابط می 

ت به عوض و دهنده نسبختراع و منافع آن و مالکیت انتقال گیرنده نسبت به ا ای بر مالکیت انتقال خدشه 

 
1. Ebay Inc v Mercexchange LLC, 547 US 388 (2006) 
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اقاله وارد نمی  اقاله بر حقوق اشخاص ثالث نیز خللی وارد ،  شود. بر همین اساس منافع آن پیش از 
قرارداد واگذاری اختراع بر   ۀ اقال ،  گیرنده اختراع را لیسانس داده باشدچنانچه انتقال ،  ؛ برای مثالکند نمی 

   چنان معتبر باقی خواهد ماند. گذارد و قرارداد لیسانس همی نمی تأثیریرنده  گ حقوق لیسانس 
واگذاری اختراع مانند سایر قراردادها در صورت وجود موجبات    فسخ قراردادِ   : فسخ قرارداد.  2

در خصوص قابلیت اعمال خیار  ،  گیرد. هرچند صورت می  1(انون مدنیق  396  مادۀقانونی فسخ )
ه اختصاص به عین معین دارد و اختراِع موضوع قرارداد واگذاری را عین )اعم از  عیب با توجه به اینک 

اما از آنجا که خیار عیب از جمله خیارات مشترک عقود ،  تردید مطرح است،  معین و کلی( ندانستیم
( و نیز با توجه 62 :1386، )شهیدی تاس است که در آن عین معین در مقابل عین کلی مطرح شده

آن مبنای  از  ،  الضرر(  ۀ)قاعد  به  دسته  این  در  معامله  ضرر طرف  از  برای جلوگیری  دارد  ضرورت 
دلیل اعمال خیار شدن به حق فسخ بهظهور نیز قائل به اعمال خیار عیب شویم. قائلهای نوقرارداد

ان عقاد اکثر قراردادهای واگذاری اختراع مورد  رؤیت و تخلف وصف نیز با توجه به اینکه در زمان 
 مخالف اصل لزوم قراردادهاست.  ، له ایجاد نشدهمعام

تر محل تأمل است  آنچه بیش ،  شوداما ورای آنچه در قواعد عمومی فسخ قراردادها مطرح می
 پردازیم. دلیل عدم انجام تعهدات قراردادی است که در ذیل به بررسی آن می فسخ به

با توجه به قواعد   اجرای عدم پرداخت عوض ضمانت  خصوص در    :رداخت عوضعدم پ  الف(
بلکه باید  ،  دهنده حق فسخ قائل شد توان ابتدائًا برای انتقال( نمی237-239ها )مواد  عمومی قرارداد

الزام مؤثر واقع نشد  اگر  تعهد خواسته شود.  به اجرای  الزام  دادگاه  تعهد توسط ،  از  چنانچه اجرای 
این صورت به طرف قرارداد حق فسخ    موجبات اجرای آن را فراهم کرد و در غیر،  ن باشددیگری ممک 

انون  ق  10  مادۀ داد. همچنین با توجه به اینکه قرارداد واگذاری اختراع را عقدی مستقل در چهارچوب  
یار مزبور  زیرا خ  ؛ثمن قرارداد را فسخ کند  تأخیرتواند به استناد خیار  دهنده نمیانتقال،  دانستیم  مدنی

در پرداخت عوض باید از    تأخیرگیرنده در صورت  انتقال  ، چهاز خیارات مختص عقد بیع است. اگر
 برآید.  تأدیه تأخیرخسارات  ۀعهد

معامله  ب( مورد  تسلیم  منتقل:  عدم  استیالی  و  تسلیم  به  محور  تعهد  قرارداد  موضوع  بر  الیه 
شود که در صورت عدم ایفای آن چنانچه امکان اجرای آن نباشد  محسوب می  دهندهتعهدات انتقال

 
 خیار حیوان و خیار تأخیر ثمن که اختصاص به عقد بیع دارد. ، . به استثنای خیار مجلس1
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با توجه به اینکه تعهد  ، واقعگیرنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. درانتقال، 1( 237- 239)مواد 
از تعهدات اساسی قرارداد  ،  شودبه تسلیم در راستای تحقق اثر اصلی عقد )انتقال مالکیت( انجام می

 اجرای فسخ را در پی خواهد داشت. شده و نقض آن ضمانتمحسوب 
تض  پ( تعهدات  انجام  که  :  مینیعدم  هستند  ضمنی  شروط  تضمینی  تعهدات  که  شد  گفته 

گیرنده از از این تعهدات که مقصود انتقالهریک  شود. فقدان  می  هاآندهنده ملتزم به وجود  انتقال
گیرنده به هدف اصلی و انتقال  ودطور ناقص انجام شهشود تا تسلیم بانعقاد قرارداد است موجب می 

بر موضوع  ،  خود استیال  مثال نرسد،  قرارداد استکه  برای  ویژگی،  ؛  فاقد  اختراع  حق  های  چنانچه 
بهره معتبر،  بودنمفید  قابلیت  و  باشدبودن  نخواهد    نحو بهانتقال  ،  برداری  صورت  گرفت.  مطلوب 

بخشند و عدم  تعهدات تضمینی شروط اساسی هستند که به انتقال مالکیت اختراع تحقق می،  واقعدر
ناقص   اجرای  یا  دارد.    هاآناجرا  مستقیم  ارتباط  قرارداد  اصلی  نقض ،  روازاینبا هدف  در صورت 

   خسارت قائل شد.  ۀباید برای طرف مقابل حق فسخ و مطالب، از این تعهدات هریک 

نی بر این اساس که عمدتًا مربوط به کیفیت مورد معامله هستند و تخلف تعهدات تضمی،  چندهر
زیرا    ؛توان آن دو را یکسان دانستاما نمی،  باشندرط صفت میشبیه به ش،  مجوز فسخ است  هاآن از  

الیه از اختراع  منتقل  ۀطور ضمنی متعهد است تا شرایط استفاددهنده بهوارانتی از این لحاظ که انتقال
مطلوب فراهم آورد )مثاًل متعهد است تا اختراع از قابلیت تجاری یا اعتبار الزم برخوردار    نحوبهرا  

دهنده  یکی از تعهدات انتقال،  در اصل ،  خالف شرط صفت اما بر  ؛ی شرط ضمنی استباشد( نوع
 در اجرای عقد(.   تأخیرشود )نه از تخلف از عقد یا می است که مستقیمًا از عقد ناشی

شده و  خوِد تعهد است که مستقیمًا از عقد ناشی ، در اصل ، که نوعی شرط ضمنی است  وارانتی
مورد  انتقال صحت  می دهنده  تضمین  را  عقد   برخالفکند؛  تعهد  ضمن  شرط  که  صفت  شرط 

  شد.شود و در صورت تخلف از آن حق فسخ ایجاد خواهد  محسوب می
 انحالل غیر ارادی  .4-2

عقد بدون اینکه نیاز به عمل حقوقی اضافی  ،  آن  موجببه،  است که  انفساخ وضعیتی  :انفساخ  .1
که    طوریبه،  شودرود و اجرای آثار آن متوقف می بین می  ارادی ازصورت قهری و غیرداشته باشد به

 
که1 است  شایان ذکر  انتقال   .  انحصار  اختراع در  اینکه  به  توجه  استبا  توسط ،  دهنده  تسلیم  به  تعهد  اجرای  امکان 

که امکان انجام آن توسط مورد قرارداد واگذاری پیش از اختراع در صورتیمگر در  ،  اشخاص ثالث موضوعًا منتفی است
ش فنی مربوط به اختراع به ندرت میسر شخص دیگری وجود داشته باشد که این امر نیز با توجه به انحصاری بودن دان

 شود. می
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،  ؛ برای مثال (452  :1385،  ماند )کاتوزیانحق انتخاب برای یکی از دو طرف یا دادگاه باقی نمی
اگر    و  )تلف مبیع قبل از قبض( را موافق قاعده بدانیم   انون مدنیق 387  مادۀ در  چنانچه حکم مذکور  

 ۀصورت عین معین باشد( قبل از تسلیم در اثر قودر قالب محصول و بهمورد معامله )در صورتی که 
 قرارداد منفسخ خواهد شد.  ، قاهره تلف شود

ها در صورت عدم رعایت شرایط عمومی قرارداد واگذاری اختراع مانند سایر قرارداد  :بطالن  .2
نیز باطل خواهد شد که    این دسته از قراردادها در شرایط خاصی،  شود. عالوه بر آناعتبار باطل می

 کنیم.  در ذیل به اسباب بطالن آن اشاره می
 اسباب بطالن قرارداد واگذاری اختراع . 4-2-1

 اند از: عبارت  طالن قرارداد واگذاری اختراعاسباب ب 
اختراع مستلزم   ۀ نامصدور گواهی ،  چندهر   : دلیل نبودن شرایط اختراعاختراع به   ۀ نام ابطال گواهی   . 1

شرا  ) رعایت  است  و شکلی  ماهوی   های طرح ،  اختراعات   ثبت  قانون   اجرایی  نامۀ  آیین   28  مادۀیط 
 ۀنام گواهی ،  از این شرایط وجود ندارد هریک  نفع ثابت کند که  ذی چنانچه  ،  تجاری(  عالئم   و  صنعتی

 عالئم   و   صنعتی  های طرح ،  اختراعات   ثبت   قانون   18  مادۀ شد ) اختراع به حکم دادگاه باطل خواهد  
ابطال گواهی ( تجاری با  به ،  نامه.  نیز  اختراع  واگذاری  بی قرارداد  فقدان موضوع  با علت  و  اعتبار شده 
موضوع معین از ارکان اصلی معامله است   قانون مدنی   190  مادۀ شود. در  دن باطل می ش   سبق   بما   عطف 

 داد را توجیه کرد. توان بطالن قرارکه فقدان آن باعث بطالن قرارداد خواهد شد و از این دیدگاه نیز می 

قرارداد را با سوءنیت منعقد   هدهندکه انتقال  صورتیدر  ،  بر اساس قانون تجارت خارجی چین
ی نخواهد  تأثیر،  است   راع بر بخشی از آن که قباًل اجرا شدهبطالن قرارداد واگذاری اخت،  نکرده باشد 

گیرنده جبران خسارات انتقال ملزم به ، پرداخت عوضعالوه بر باز، نیتگذاشت. اما در صورت سوء 
توان این موضوع  رسد میبه نظر می .  (Kluwer Law International, 2005: 35 & 602)  نیز هست

اختراع شرایط شکلی و    ۀنامست. با توجه به اینکه در صدور گواهیرا در حقوق ایران نیز مجرا دان
می  قرار  احراز  و  بررسی  مورد  علیگواهی،  گیرد ماهوی  حقوق  انامه  موجد  و  اعتبار  دارای  لظاهر 

برداری کرده )برای  ای که از آن بهره گیرندهآن است و ابطال آن با حقوق انتقال ۀ انحصاری برای دارند
 در تعارض است. ، (است محصولی را ساخته، ه از حق ساختبا استفاد، مثال

لیل تقلب در تحصیل داختراع ممکن است به  ۀنامعدم اعتبار گواهی  :تقلب در ثبت اختراع  .2
باشد مثالآن  برای  باشد،  ؛  نشده  بیان  حقیقت  اظهارنامه  تنظیم  چنین (.  Stim, 2007: 18)   در  در 
حقیقت به    ۀمدعی عدم اعتبار باید با دلیل روشن و قاطع ثابت نماید که مالک عمدًا از ارائ،  صورتی

قانون ثبت   36  مادۀوضوع در  این م(.  Stevens, 1985: 730)  ثبت اختراع خودداری کرده است  ۀ ادار
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  و   صنعتی  هایطرح ،  اختراعات  ثبت  قانون   18  مادۀتصریح شده بود. از مدلول    1م و اختراعات ئعال
 2تقلب در ثبت اختراع استخراج کرد.  خصوص توان همین حکم را در نیز می تجاری عالئم

بند ج   ایاالت متحده  102  مادۀ مطابق  ب  ۀنامگواهی،  قانون اختراع  به مخترع واقعی  اختراع  اید 
 ابطال است.  قابلنامه گواهی، در غیر این صورت  ؛اعطا شود

اختراع و حقوق انحصاری ناشی از آن مانند سایر    ۀنامگواهی  :دتوقیف قبل از انعقاد قراردا.  3
مادی   در  قابلاموال  است.  دارند  صورتی توقیف  یا    ۀکه  باشد  بدهکار  دیگری  برابر  در  اختراع  حق 

اختراع را جهت توقیف و مزایده به واحد    ۀنامتواند گواهی له میمتعهد،  ه پرداخت مالی شودمحکوم ب
)تب معرفی کند  اسناد رسمی الزم   ۀنامآیین   27  مادۀو    21  مادۀ  ۀصراجرا  مفاد  و طرز  اجرای  االجرا 

مصوب   اجرایی  از عملیات  به شکایت  اساس  1387رسیدگی  بر  احکام    56  مادۀ(.  اجرای  قانون 
اختراع باطل    قرارداد واگذارِی ،  دهنده اختراعش را در وضعیت توقیف منتقل کندچنانچه انتقال،  نیمد

از  هریک ، شود. به این ترتیبنافذ میقرارداد غیر، قانون مزبور 57 مادۀ موجببه، حال است. با این
مال دیگری را به واحد    ، شدهاختراع توقیفجای  به،  لهتواند با رضایت کتبی متعهدطرفین قرارداد می

فضولی   ۀاحکام معامل،  در چنین صورتی  واقعاجرا معرفی کند و اختراع را از توقیف خارج نماید. در 
له مالک موضوع قرارداد متعهد،  زیرا با توقیف اختراع  ؛بر قرارداد واگذاری اختراع مترتب خواهد شد

،  قرارداد صحیح و در صورت رد،  ت تنفیذتواند معامله را تنفیذ یا رد کند. در صورشود که میمی 
 ؛ توجیه و نیازمند بازنگری مقنن است قابل ز یک قانون غیر متوالی ا   مادۀ تعارض بین دو  باطل خواهد شد.  

اجرای هر گونه ضمانت   56  مادۀ،  زیرا در حالی که عقود از دو حالت صحیح و بطالن خارج نیستند
اجرای بعد ضمانت   مادۀ از قرارداد و غیرقرارداد( را بطالن و  شده )اعم  نقل و انتقال نسبت به مال توقیف 

آن منوط به تنفیذ محکوم له   مطلق قرارداد و تعهد نسبت به آن را عدم نفوذ دانسته است که صحت 
ای گیرنده ها و رعایت حقوق انتقال با توجه به اصل لزوم قرارداد ،  رسد به نظر می ،  به هر روی باشد.  می 

 قول به عدم نفوذ قرارداد مرجح باشد.،  اطالع بوده است معامله بی   که از وضعیت مورد 

 
ده بودن و یا جدید بودن و یا حقیقی  »ورقه اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاقانون ثبت عالیم و اختراعات:    36  ۀ. ماد1

مخترع   کننده یا موکل اوکند که تقاضا بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه مزبور به هیچ وجه داللت بر این نمی 
توانند نسبت به موارد مزبور، در  نفع می های آن صحیح است و اشخاص ذی باشد و یا شرح اختراع و یا نقشه واقعی می 

 دایی تهران اقامه دعوا کرده، خالف آن را ثابت نمایند«. محکمه ابت
گاه درخواست نماید. در نامه اختراعی را از دادگواهیتواند ابطال  نفع می»هر ذی ق.ث.ا.ط.ص.ع.ت.:    18  ۀ. ماد2

 مقام قانونی او نیست... «. که ذی نفع ثابت کند... مالک اختراع، مخترع یا قائم صورتی
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هزین  .4 پرداخت  هزینه  ۀدارند  :ساالنه  ۀ عدم  پرداخت  به  ملزم  گواهیاختراع  تمدید    ۀنامهای 
عدم    (.تجاری  عالئم  و  صنعتی  هایطرح ،  اختراعات  ثبت  قانون  16  مادۀاختراع و اعتبار آن است )

اختراع خواهد شد. ممکن    ۀناماعتباری گواهیموجب بی،  در شرایطی  ، 1های مذکور پرداخت هزینه
های مذکور دهنده هزینهو انتقالباشد اختراع قباًل منتقل شده  ۀناماست گفته شود که چنانچه گواهی

زیرا در صورتی که   ؛ای نادرست استقرارداد منفسخ خواهد شد. این ایده،  را پرداخت نکرده باشد
قرارداد  ،  شده و مورد معامله قرار گرفته باشد اعتبار  دلیل عدم پرداخت هزینه بیاع بهاختر  ۀنامگواهی

گیرنده پس از  انتقال،  کرده باشد   تأخیرها  دهنده در پرداخت هزینهاگر انتقال،  باطل است. همچنین
 تأخیره اینکه  های مزبور از عدم اعتبار آن جلوگیری نماید )با توجه بتواند با پرداخت هزینهقرارداد می

است  اه در صورت پرداخت جریمه مجاز است( و آنچه پرداخت کرده  در پرداخت حداکثر تا شش م 
ی بر قرارداد تأثیرکه    2اعراض است   ۀ منزل عمل او به،  در غیر این صورت  ؛دهنده دریافت نمایداز انتقال

   نخواهد گذاشت.
 آثار بطالن قرارداد واگذاری اختراع  .4-2-2

نامه در اعتباری گواهیدلیل بیشود که چنانچه قرارداد واگذاری اختراع بهمطرح میاین سؤال   
   .ابطال قرارداد چه آثاری دارد و آثار آن از چه زمانی است، اجرای قرارداد باطل شود ۀمیان

  و   صنعتی  هایطرح ،  اختراعات  ثبت  قانون  18  مادۀ با توجه به اینکه در حقوق ایران بر اساس  
، اختراع اثر قهقرایی داشته و از زمان ثبت اختراع مؤثر است  ۀناماعتباری گواهیبی،  ریتجا  عالئم

قرارداد گواهی  ثابت کند که در صدور اعتبار شود )مثاًل ذیاختراع بی  ۀناماگر در حین اجرای  نفع 
،  (ان نشده استنامه شرایط شکلی یا ماهوی رعایت نشده یا در تنظیم اظهارنامه حقیقت بیگواهی

تنها در آینده اثری عقد باطل نه، دلیل فقدان موضوع باید قائل به بطالن قرارداد شد. در حقوق ایرانبه
گردد. اجرای این حکم در  می کند و همه چیز به حالت نخستین بردر گذشته نیز نفوذی نمی،  ندارد 

،  د اجرا شده باشدفرضی که عق  شود. ولی در جایی که عقد اجرا نشده است با مشکلی مواجه نمی
با توجه به اینکه عقد باطل اثری در تملک ندارد  ،  واقع  رفتن آثار آن در گذشته آسان نیست. دربین از

 
 ,Stim) برداری تجاری از اختراع باشدم پرداخت هزینه ساالنه ممکن است عدم موفقیت در بهره . یکی از دالیل عد1

2007: 17.) 
تواند  ز اموال مادی در این است که در اعراض از اموال مادی هرکسی می. »تفاوت اعراض از حق اختراع با اعراض ا2

اعراض مخترع از حق خود موجب ایجاد حق  ،  اعاما در خصوص حق اختر،  پس از اعراض از آن اموال استفاده کند
ال  شود و در حکم گذشت زمان است و از آن پس جزء اموبه نام خود نمی،  برای سایرین در حیازت و تملک آن حق
 ( .68  :1386،  عمومی محسوب خواهد شد« )اصالنی
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ظاهر تملک شده است  باید آنچه در مقام اجرای عقد به دست آمده یا به،  (قانون مدنی  365  مادۀ)
)باز مدنیق  366  مادۀگردانده شود  ضمانانون  در  که  (.  نیز  قرارداد  درک  بطالن  ،  است  جاری  اثر 

در  ،  فروشنده ملزم به بازگرداندن ثمنی است که استحقاق گرفتن آن را نداشته است. بر همین اساس
اختراع  واگذاری  قرارداد  بطالن  بیبه،  صورت  گواهیعلت  عوض  انتقال،  نامهاعتباری  باید  دهنده 

بر اعاده کند. عالوه  را  تو،  این  دریافتی  اینکهبا  به  اعتبار گواهی  جه  به  ۀنامعدم  امتناع    ۀمنزل اختراع 
بطالن قرارداد  ،  زیرا   ؛جبران نماید  باید  خسارات وارده بر او را نیز،  دهنده از ایفای تعهداتش استانتقال
خسارات ناشی از عدم اجرای تعهدات را    تواندگیرنده میفلذا انتقال  .جبران خسارت نیست  ۀوسیل

)کاتوزیان کند  این342  :1388،  مطالبه  با  و  ،  حال   (.  ثبت شرایط شکلی  مرجع  اینکه  به  توجه  با 
الظاهر دارای اعتبار و موجد حقوق صادره علی  ۀنامگواهی،  کندماهوی وجود اختراع را بررسی می

گیرنده است. به بطالن قرارداد منافی حقوق انتقال  شدنقائل،  آن است. بنابراین  ۀانحصاری برای دارند
به حقوق  ،  در صورتی که تمام یا بخشی از حقوق انحصاری لیسانس داده شده باشد  ، عالوه بر آن

الملل مطابقت  نظر از اینکه با تجارت بینصرف ،  شخص ثالث نیز خلل وارد خواهد شد. این امر 
به ماهیت حق اختراع که همو،  ندارد  توجه  دارد اره احتمال بیبا  آن وجود  در   تأثیر،  اعتباری  منفی 

اعتباری اختراع نباید  اصواًل بی،  روازایناختراع در انتقال مایملک خود خواهد داشت.    ۀدتصمیم دارن 
دهنده باید کل یا بخشی از عوض دریافتی  انتقال،  اثر قهقرایی داشته باشد و در اجرای اصل انصاف 

 ( . 519 :1392، را مسترد کند )رهبری 
از تاریخ ، انداعتبار شدهه در دادگاه بیشددر موردی که حقوق حمایت آمریکا  ۀدر ایاالت متحد

اثر است و تعهدات بعدی طرفین قرارداد کأن لم یکن خواهد  صدور رأی به بعد قرارداد باطل و بی
 (. DeMatteis, 2004: 334) شد

 نتیجه

حقوق انحصاری اختراع مستلزم سرمایه و امکانات الزم است که در    سازیکارگیری و تجاریبه 
های الزم در  و ظرفیت  ممکن است شرکتی از قابلیت،  ؛ برای مثالاختراع فاقد آن استمواردی مالک  

دلیل  به،  توسعهحالکارگیری حق یا حقوق انحصاری اختراع برخوردار نباشد یا برخی کشورهای دربه
در اختراع را نداشته باشند.    ۀهای پیشرفته در جهت توسع توان دستیابی به فناوری،  های موجودتحریم

صورتی ترجیح  ،  چنین  اختراع  صاحبان  است  حقوق ممکن  از  بخشی  یا  تمام  مالکیت  تا  دهند 
توان هدف اصلی از انعقاد این قرارداد  می،  قرارداد واگذار نمایند. بنابراین   موجببهانحصاری خود را  

 در ،  ه بر اینفناوری دانست. عالو  ۀبرداری بهینه از اختراع و پیشرفت اقتصادی از طریق توسعرا بهره 
نباشد  صورتی میسر  فناوری  تولید  توان  می ،  که  واگذاری  قرارداد  طریق  نتایج از  از  توان 
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ح  های روز در سطترین فناوریگرفت و به پیشرفته  نوآوری بهره   ۀهای دیگران در زمینگذاریسرمایه
از ،  شوداع نامیده می که قرارداد واگذاری مالکیت اختر،  قرارداد مذکور،  جهان دست یافت. بنابراین 

که  مالحظهدرخور  اهمیت   است  برخوردار  آن  موجببهای  عالیق  همراه  به  اختراع  مالکیت  ،  آن 
صورت  غالبًا به، دائمی و بدون اینکه محدود به زمان یا مقید به شرط خاصی باشد  و صورت فوریبه

دهنده با موضوع حق یا حقوق  الانتق  ۀکه رابط  طوریبه،  گردد می   به طرف دیگر قرارداد منتقل،  معوض 
 شود.گیرنده منتقل میکلی قطع و مالکیت به انتقالشده بهواگذار

قانون ثبت اختراع تنها به جبران  ، خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی ۀدر خصوص مطالب
 و دست قاضی را در تعیین نوع خسارت بازگذاشته است. این امر با توجه به   کردهت تصریح  خسار

باعث صدور  ،  وصول ندانسته است قابلالنفع را  اینکه قانون آیین دارسی مدنی خسارات ناشی از عدم 
سته  شای، مشکالتی را برای مالک اختراع ایجاد خواهد کرد. بنابراین تبعهب است و آرای متناقض شده

مسلم ناشی    قانون جدید نیز مانند قانون سابق خسارات،  قضایی  ۀهماهنگی در روی  منظوربه،  است
که از عدم  منافعی است  در حقیقت همان  که  را  متعارف،  النفع  انتظار  ،  در حالت  اختراع  صاحب 

خسارات موجب    گونهاینشناختن  رسمیتبه،  عالوهبه وصول بداند.  قابل،  باشد  را داشته  هاآنتحصیل  
 تر حقوق انحصاری مالک خواهد شد. تضمین بیش 

ختراع را از تاریخ ثبت مؤثر دانسته است. این در حالی است که  اعتباری اقانون ثبت اختراع بی
  ۀ نامو گواهی  است  اختراع ظاهرًا شرایط الزم مورد بررسی و احراز قرار گرفته   ۀنامدر صدور گواهی

علی دارندالظا اختراع  برای  انحصاری  حقوق  موجد  و  معتبر  قائل  ۀهر  فلذا  است.  اثر  آن  به  شدن 
اخبی  قهقرایِی  بیاعتباری  احتمال  همواره  آنکه  ماهیت  به  توجه  با  و  تراع  دارد  وجود  آن  اعتباری 

گیرنده و شخص  مشکالت حاصل از بازگرداندن آثار ناشی از اجرای قرارداد باطل منافی حقوق انتقال
منفی خواهد گذاشت   تأثیرانتقال مالکیت اختراع    ۀگیرنده( خواهد بود و بر انگیز اًل لیسانس ثالث )مث

توسع  عتببهو   سطح  تنزل  بنابراین  ۀموجب  شد.  خواهد  که  ،  فناورانه  دارد  آثار    گذارقانونضرورت 
 اعتباری اختراع را ناظر به آینده سازد. بی

فناوری در یک جامعه مستلزم شفافیت کافی   ۀتوسع  رسد با توجه به اینکه به نظر می،  طور کلی به
،  هاست ترین مصداق این دست پدیدهمهم  عنوانبهاختراعات    خصوص به،  مالکیت فکری   ۀدر زمین

 ۀاختراعات ایجاد شود و همچنین زمین  مدی حول تعامالت داخلِی آبرای اینکه فضای روشن و کار
د تا  کر  بینیپیششفاف و کارایی در این خصوص  باید موازین جامع و  ،  جذب فناوری را مهیا سازد 

چهارچو اختراع  واگذاری  قرارداد  طرفین  الزامات  و  ثبت حقوق  قانون  کند.  پیدا  مشخصی  ب 
  انتقال دانسته قابلشده را  م تجاری حقوق ناشی از اختراع ثبتئهای صنعتی و عال طرح ،  اختراعات
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 ۀهر دارند،  معلوم کرده باشد. بر این اساسصراحت  بهبدون اینکه مقصود از اصطالح انتقال را  ،  است
با توجه به  ،  عقود معین منتقل نماید. این امر  ازهریک  تواند آن را در قالب  اختراعی به میل خود می

ر و احکام  موجب خواهد شد تا ترتب آثا، در عقود معین تفاوت ماهوی اختراع با موضوعات معامله
رویکرد فعلی حقوق ایران نسبت به  ،  در عمل مشکالتی را ایجاد کند. بنابراین   هاآن عقود معین بر  

 یازمند روشنگری حقوقی و تکمیل قواعد موجود است.قرارداد واگذاری اختراع مبهم بوده و ن
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