بررسی تطبیقی حق مالکیت اختراعات دانشگاهی و
مؤسسههای پژوهشی (با تکیه بر مفهوم عدالت)
طیبه صاحب



استادیار گروه حقوق مالکیت فکری ،دانشکده حقوق،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران

پذیرش5931 /41/54 :

دریافت5931 /40/40 :

چکیده
تعیین مالکیت اختراعات حاصل از پژوهشهای انجام شده در دانشگاهها و مؤسسههای
پژوهشي ،بنا به دالیل مختلفي از جمله لزوم تجاریسازی هرچه بیشتر اینگونه اختراعات،
در ع ین فراهم كردن انگیزه الزم در مخترعان ،موضوع سیاستگذاری در حوزه حقوق مالکیت
فکری بوده است .در این خصوص ،چهار ساختار مالکیت متفاوت پیشنهاد شده است)5 :
مالکیت دانشگاه )2 ،مالکیت مخترع )9 ،ورود به قلمرو اموال عمومي ،و  )0مالکیت مشترك
مخترع و دانشگاه.
در این مقاله ابتدا ،هریك از مدلهای پیشنهادی تعریف و تجربه سایر كشورها درخصوص
آنها بیان مي شود .سپس به منظور ارائه ساختار مالکیت متناسب با عدالت ،به معرفي
اجمالي معیارهای سه گانه عدالت توسط ارسطو ،جرمي بنتام و جان راولز پرداخته ميشود
و تطابق هریك از این مدلهای مالکیت موجود با معیارهای سهگانه عدالت سنجیده ميشود.
در پایان با توجه به لزوم تعیین موردی شخصي كه امکان بیشتری برای تجاریسازی
اختراعات دارد ،مدل تلفیقي با عنوان «مالکیت دانشگاه با حق انتخاب مالکیت توسط مخترع»
پیشنهاد ميشود.
 نویسنده مسؤول مقاله:

Email: T-saheb@modares.ac.ir
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واژگان کلیدی :اختراعهای دانشگاهي و مؤسسههای پژوهشي ،تجاریسازی ،مالکیت
دانشگاه ،سنت امتیاز استادی ،مالکیت مشترك ،قلمرو اموال عمومي ،عدالت.

 .1مقدمه
طبق پژوهش های انجام شده ،عوامل مختلفي مانع از تجاریسازی اختراعات انجام
شده در دانشگاهها و مؤسسه های پژوهشي كشور است .از جمله این موانع ميتوان
به موانع محیطي ،مدیریتي ،منابع انساني ،مالي ،صنعتي ،ساختاری ،فرهنگي و
شناختي و موانع حقوقي اشاره كرد.
مهم ترین موانع حقوقي عبارتند از)5 :ضعف قوانین مالکیت فکری در سطح
دانشگاهي و ملي )2 ،ضعف سیاستها و مقررات تجاریسازی اختراعات ،و  )9عدم
اجرای صحیح قوانین ).(Farsi et al, 2011, p. 6-8
در این مقاله بر آن هستیم تا درخصوص مانع حقوقي اول یعني عدم شفافیت و
ضعف قوانین ناظر به حق مالکیت اختراعات برخاسته از دانشگاهها و مؤسسههای
پژوهشي بحث كنیم .به این منظور ،ابتدا  )5قاعده كلي مالکیت اختراعات و استثنای
اختراعات ناشي از استخدام ،و  )2مدلهای مالکیت اختراعات دانشگاهي را بررسي و
در پایان  )9عادالنهترین وضعیت مالکیت اختراعات دانشگاهي را با توجه به تعاریف
مختلف عدالت پیشنهاد خواهیم كرد.

 . 2قاعده کلی و استثنای اختراعات ناشی از استخدام
به موجب قاعده كلي مندرج در بند «الف» ماده  1قانون ثبت اختراعات ،طرحهای
صنعتي و عالئم تجاری كشورمان مصوب  ،5931كلیه حقوق مادی و معنوی اختراع
به مخترع تعلق دارد.
یکي از استثنائات وارد بر این قاعده ،اختراعات حاصل از استخدام ویا قرارداد
است .به موجب بند ه ماده  1قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتي و عالمت تجاری:
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«در صورتي كه اختراع ناشي از استخدام یا قرارداد باشد ،حقوق مادی آن متعلق به
كارفرما خواهد بود ،مگر آن كه خالف آن درقرارداد شرط شده باشد».
این قاعده تقریباً در سایر كشورها نیز پذیرفته شده است كه از جمله ميتوان به
آمریکا ،انگلستان ،آلمان ،ایتالیا ،استرالیا ،فرانسه ،چین ،برزیل و مصر اشاره كرد.
البته برخالف نظام حقوقي ایران كه بدون هیچ قید و توضیحي ،به طور مطلق ،مالکیت
اختراعات ناشي از قرارداد و استخدام را متعلق به كارفرما دانسته است ،در بسیاری
از نظام های حقوقي ،تعلق حق مالکیت به كارفرما مشروط به تحقق شرایط خاصي
همچون استفاده مؤثر كارگر یا طرف قرارداد از امکانات كارفرما در ایجاد اختراع
است ).( Linde, 2011, p. 14
در حوزه اختراعات حاصل از طرحهای پژوهشي انجام شده در دانشگاهها و
مؤسسه های پژوهشي ،طبق استثنای اختراعات ناشي از استخدام ،چنانچه دانشجو،
استاد ویا محقق و پژوهشگر دانشگاه ویا مؤسسه پژوهشي موفق به انجام اختراع و
ابداع شود ،ح قوق مادی آن به كارفرما كه در این فرض دانشگاه ویا مؤسسه
پژوهشي است تعلق ميگیرد.
سؤالي كه در این مقاله درصدد پاسخگویي به آن هستیم این است كه با توجه به
سیاست كلي تجاری سازی اختراعات دانشگاهي كه منجر به استفاده و گردش هرچه
بیشتر اختراع در جامعه و در نهایت افزایش ثروت در جامعه خواهد شد ،كدام نظام
مالکیت درخصوص اختراعات دانشگاهي مناسبتر است؟ آیا اختراعات دانشگاهي
طبق استثنای وارد بر قاعده كلي مالکیت مخترع ،باید مانند سایر اختراعات ناشي از
استخدام ویا قرارداد در نظر گرفته شود و مالکیت اختراع به دانشگاه بهعنوان
كارفرما و طرف قرارداد واگذار شود؟ یا آنكه اختراعات دانشگاهي داخل در این
استثنا نیستند و در نتیجه باید همان قاعده كلي مالکیت مخترع اجرا شود؟
به منظور یافتن پاسخ این پرسش ،در ادامه ابتدا مدلهای پیشنهاد شده برای
مالکیت اختراعات دانشگاهي را بررسي ميكنیم و سابقه اجرای هریك از این مدلها را
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در كشورهای مختلف بیان مي كنیم .سپس با توجه به منافع و مصالح متعارض درگیر
و مالحظات خاصي كه

باید به هنگام سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد،

عادالنهترین مدل را بر مبنای مالحظات عدالت توزیعي پیشنهاد ميكنیم.

 .3مدلهای مالکیت
در اكثر مقالهها و نوشته های علمي ،سه مدل اصلي برای مالکیت اختراعات دانشگاهي
پیشنهاد شده است )5 :مالکیت دانشگاه )2 ،مالکیت مخترع )9 ،عدم شناسایي حق
مالکیت و ورود اختراع به قلمرو اموال عمومي ).(Kenney, 2009, p. 1408
عالوه بر این سه مدل ،مدل دیگری نیز وجود دارد كه هرچند در مقاالت ،كمتر به
آن پرداخته شده ،ولي در كشور ما بیشترین كاربرد را دارد و آن  )0مالکیت مشترك
دانشگاه و مخترع است .در ادامه به بررسي بیشتر هریك از این مدلها ميپردازیم.

 .1-3مالکیت دانشگاه
در آغاز به طور مختصر )5 ،ویژگيهای اصلي این مدل و  )2آثار عملي آن را در مقام
اجرا بررسي ميكنیم.

 .1-1-3ويژگیها
در سال  5334در ایاالت متحده امریکا قانوني به تصویب رسید كه با توجه به نام
پیشنهاددهندگانش به قانون بای -دال 5معروف شد.
این قانون ناظر به مالکیت اختراعاتي بود كه با بودجه دولت فدرال در دانشگاهها
به انجام ميرسید .با توجه به اینكه این پژوهشها به سفارش و با تأمین مالي دولت
فدرال انجام مي شدند ،طبق استثنای اختراعات قراردادی ،مالکیت آنان به دولت فدرال
تعلق ميگرفت .بای و دال ،دو سناتور امریکایي با این استدالل كه مالکیت دولت،
5. Bayh-Dole Act
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تجاریسازی اختراعات را به تأخیر مياندازد پیشنهاد دادند مؤسسات غیرانتفاعي از
قبیل دانشگاه ها و كسب و كارهای كوچك كه با بودجه دولت فدرال اقدام به انجام
طرحهای تحقیقاتي ميكنند و در نتیجه این پژوهشها موفق به انجام اختراعي نیز
مي شوند ،حق داشته باشند مالکیت اختراع را برای خود حفظ كنند .در مقابل استفاده
از این امتیاز ،دانشگاه ملزم به انجام تعهداتي ميشود .اول اینكه دانشگاه مکلف
است اختراع را به ثبت برساند .دوم مخترع

را نیز باید در عواید حاصل از

تجاری سازی اختراع سهیم كند .سوم دانشگاه مکلف است مجوز بهرهبرداری از
اختراع را ترجیحاً به كسب و كارهای كوچك واگذار كند .در این میان ،دولت نیز دارای
مجوز غیرانحصاری جهاني برای بهرهبرداری از اختراع است )Paraskevopoulou,
.) 2013, p.2
به این ترتیب ،هر سه ع امل كلیدی و مؤثر در جریان خلق اختراع ،هریك به طریقي
در اختراع حاصل سهیم ميشوند :دانشگاه مالکیت را به دست ميآورد ،مخترع در
عواید تجاریسازی سهیم مي شود ،و دولت نیز مجوز غیرانحصاری جهاني از اختراع
را تحصیل ميكند .به منظور تضمین تجاریسازی نیز دانشگاه مکلف است ،مجوز
بهرهبرداری از اختراع را حداقل به یك شركت ترجیحاً كوچك واگذار كند.
این قانون ،استثنایي بر استثنای اختراعات ناشي از استخدام و قرارداد است كه به
موجب آن ،مالکیت اختراع نه به شخص مخترع و نه به كارفرما ،بلکه به شخصي تعلق
ميگرفت كه در دایره اشخاص دخیل در خلق اختراع ،بیشترین قدرت را در
تجاریسازی آن داشت.
به این ترتیب ،در این مدل حقوقي ،تجاریسازی و مصرف هرچه بیشتر اختراع،
اولویت بیش تری از فراهم كردن انگیزه خلق و تولید اختراع دارد .طبق فلسفه ابتدایي
نظام حقوق مالکیت فکری ،با ترجیح انگیزه خلق اختراع ،ابتدا حق مالکیت اختراع به
مخترعان اعطا شده است .سپس برای فراهم آوردن امکان دسترسي و مصرف هرچه
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بیش تر اختراعات ،استثنائاتي از حیث موضوع و گستره حمایت بر آن وارد شده است
(صاحب ،5935 ،ص .)220
این در حالي است كه درخصوص اختراعات دانشگاهي كه با بودجه دولت تأمین
مالي ميشوند ،دولت از حق مالکیت خود به نفع تجاری سازی و مصرف هرچه
بیش تر اختراعات گذشته و مالکیت آن را طبق فلسفه حاكم بر استثنای اختراعات
ناشي از استخدام و قرارداد به دانشگاه كه بیشترین توانایي را در تجاریسازی
اختراع دارد واگذار ميكند.

 .2-1-3آثار عملی
پس از تصویب قانون بای -دال در كشور آمریکا ،ثبت اختراعات دانشگاهي در این
كشور رونق گرفت و اختراعات بیشتری به مرحله تجاریسازی رسیدند .تجربه
موفق آمریکا موجب شد ،كشورهای دیگر اعم از توسعهیافته ویا در حال توسعه،
قوانیني نظیر این قانون را در قوانین ملي خود به تصویب رسانند كه از آن جمله
مي توان به انگلستان ،بلژیك ،آلمان ،دانمارك ،نروژ ،ژاپن ،برزیل ،چین ،شیلي،
آرژانتین ،روسیه ،مکزیك ،هند ،فیلیپین ،اندونزی ،مالزی و آفریقای جنوبي اشاره كرد
).(Graff, 2007
در همین راستا بند خ ماده  10قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی،
اجتماعي و فرهنگي كشورمان نیز در حکمي مشابه قانون بای -دال مقرر كرده است:
«دستگاههای اجرائي مجازند در راستای توسعه ،انتشار و كاربست فناوری،
مالکیت فکری ،دانش فني و تجهیزاتي را كه در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها
ومؤسسات پژوهشي و فناوری دولتي ایجاد و حاصل شده است ،به دانشگاهها و
مؤسسات یادشده واگذار نمایند».

1

 5تبصره  2ماده  50قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي كشورمان نیز
در حکم مشابهي مقرر كرده بود:
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با توجه به تعریف دستگاه اجرایي در قانون مدیریت خدمات كشوری ،دستگاه
اجرایي عالوه بر دولت شامل نهادهای عمومي غیردولتي نیز ميشود .با وجود این،
نکته حائز اهمیت در این ماده ،امکان واگذاری مالکیت اموال فکری حاصل به
دانشگاهها و مؤسسههای پژوهشي و فناوری دولتي است .به این ترتیب برخالف
استدالل اصلي تصویب قانون بای  -دال مبني بر عدم كارایي مالکیت دولتي و لزوم
خروج مالکیت اموال فکری از ید دولت ،حتي با اعمال این تبصره ،مالکیت در كشور ما
همچنان در ید دولت باقي ميماند و صرفاً كارگزار و چهره مالك تغییر ميكند.
د ر زمان نگارش این مقاله ،درخصوص آثار عملي تصویب تبصره  2ماده 50
قانون برنامه پنجم توسعه ،پژوهش منتشر شدهای در دسترس نبود؛ اما نتیجه
مطالعات تجربي در سایر كشورها نشان ميدهد در اكثر كشورها پس از اجرای
قانون ،تعداد اظهارنامههای حق اختراع و گواهینامههای اختراعي كه دانشگاه مالکیت
آن ها را داشت ،همچنین تعداد معامالت مجوز بهرهبرداری ( لیسانس ) توسط
دانشگاه ها افزایش یافت .این در حالي بود كه در مقابل ،نرخ فعالیتهای كارآفریني
دانشگاهي ،تعداد و كیفیت شركتهای تازه تأسیس 5و شركتهای انشعابي

2

دانشگاهي كاهش یافتند كه از جمله ميتوان به مطالعهای در كشور نروژ اشاره كرد
كه به موجب آن ،پس از تصویب قانون مشابه بای -دال ،نرخ فعالیتهای كارآفریني و
تعداد گواهینامههای اختراع در دانشگاهها پنجاه درصد كاهش یافت .همچنین از نظر
معیارهای كیفیت نیز شركتهای تازه تأسیس و اشعابي با افت كیفیت مواجه شدند
).(Hvide, 2016

«در راستای توسعه و انتشار فناوری به دستگاههای اجرایي اجازه داده ميشود مالکیت فکری ،دانش فني و
تجهیزاتي را كه در چارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و فناوری دولتي ایجاد و حاصل شده
است به دانشگاهها و مؤسسات یادشده واگذار كنند».
5. start-up company
2. spin-off company
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در آلمان نیز كه از سال  2442نظام مشابه بای  -دال را اجرا كرد ،تعداد
اختراعات دانشگاهي یا بدون تغییر ماند ویا كاهش پیدا كرد ).)Ledebur, 2009
به این ترتیب هرچند مدل مالکیت دانشگاه ،به توسعه فعالیتهای تجاریسازی در
دانشگاه های آمریکا كمك كرده است ،اما در سایر كشورها ،چنین تجربه موفقي
مشاهده نشد .دلیل این امر ،به گفته متخصصان ،تأثیر سایر عوامل در بهبود وضعیت
تجاری سازی اختراعات دانشگاهي آمریکا بود .به موجب پژوهشهای انجام گرفته،
عالوه بر اصالح ساختار مالکیت اختراعات دانشگاهي ،عوامل دیگری همچون تقویت
نظام حقوق مالکیت فکری ،پیشرفتهای علمي در حوزه تحقیقات زیستپزشکي و
افزایش بودجه اختصاصي دولت به پژوهشهای دانشگاهي نقش مهمي در این
موفقیت داشتهاند ).(Ramli, 2014

 .2-3مالکیت مخترع
 .1-2-3ويژگیها
در برخي نظام های حقوقي ،طبق قاعده كلي مالکیت اموال فکری ،شخص مخترع یا
پدیدآورنده ،مالکیت اختراعات را به دست ميآورد .در این نظامهای حقوقي با توسل
به فلسفه اولیه و زیربنایي نظام حقوق مالکیت فکری در ایجاد انگیزه اختراع ،شخص
مخترع ،مستحق مالکیت اختراع شناخته شده است.
در نظام های حقوقي كه قائل به مالکیت مخترع هستند ،مخترع تصمیم ميگیرد كه
شخصاً اختراع را تجاریسازی كند ،آن را برای تجاریسازی به شخص دیگری
واگذار كند ،در این باره از خدمات اداره یا دفتر انتقال فناوری دانشگاه استفاده كند،
ویا اینكه اخترا ع را وارد قلمرو عمومي كند .عدم تملك اختراع توسط شخص مخترع
و وارد كردن آن به قلمرو اموال عمومي اغلب درخصوص نرمافزاهای رایانهای
مشاهده مي شود كه به موجب آن اساتید و محققان دانشگاهي معموالً نرمافزارهای
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تولیدی خود را به رایگان در اختیار سایرین قرار ميدهند (Kenney, 2009, p.
). 1414
 .2-2-3آثار عملی
در عمل ،یکي از نمونه های موفق نظام حق مالکیت مخترع ،دانشگاه واترلو 5در كشور

كانادا است .طبق سیاست شماره  09این دانشگاه« ،هر چیز كه در واترلو كشف
ميكنید به خود شما تعلق دارد».

2

در مقابل ،دانشگاه ،مجوز غیرانحصاری ،رایگان و غیر قابل فسخ برای
نسخه برداری ویا استفاده از این آثار و اختراعات را در سایر فعالیتهای آموزشي و
پژوهشي به دست ميآورد)University of Waterloo : Policy 73 ) .
مطالعات تجربي نشان ميدهد دانشگاه واترلو ،بیشترین و با كیفیتترین
شركتهای انشعابي دانشگاهي را در مقایسه با سایر دانشگاههای دنیا دارد و همین
امر نشانگر موفقیت اجرای مدل مالکیت مخترع در این دانشگاه است .(Kenney,
)2011
در گذشته ،مدل مالکیت مخترع ،با اقبال بیشتری نسبت به اكنون مواجه بود و
كشورهای متعددی م انند اتریش ،فنالند ،آلمان و دانمارك ،این مدل را تحت عنوان
سنت «امتیاز استاد»  9اجرا مي كردند .اما امروزه این كشورها تغییر سیاست داده و
نظام حق مالکیت دانشگاه را پذیرفتهاند .سوئد یکي از كشورهای اروپایي است كه
همچنان به این سنت وفادار مانده است.
در میان كشورهایي كه اخیراً به جرگه نظامهای قائل به مدل مالکیت مخترع
پیوستهاند ميتوان به ایتالیا اشاره كرد كه از سال  2445نظام امتیاز استاد را در
كشور خود اجرا كرده است ).)Audretsch, 2012, p. 1
5. Waterloo University
”2. “ everything you discover at Waterloo belongs to you
9. professor’s privilege

991

پژوهشهاي حقوق تطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره ،12شماره  ،1تابستان 2931

هرچند نظام مالکیت دانشگاه در عمل منجر به افزایش تعداد گواهینامههای اختراع
و قراردادهای مجوز بهرهبرداری (لیسانس) شده است ،نظام مالکیت مخترع منجر به
افزایش تعداد و كیفیت باالتر شركتهای انشعابي دانشگاهي شده است.

 .3-3ورود به قلمرو اموال عمومی
مدل سومي كه درخصوص مالکیت اختراعات دانشگاهي قابل تصور است ،نظامي
است كه در آن اختراعات دانشگاهي به محض خلق ،وارد قلمرو اموال عمومي شوند.
طبق این دیدگاه ،امکان استفاده آزاد از اختراعات منجر به تجاریسازی بیشتر آنان
ميشود ) .(Kenney, 2009, p. 1417هرچند این مدل ميتواند منجر به استفاده
هرچه بیشتر از اختراعات شود ،اما به دلیل عدم پیشبیني هیچ حقي برای مخترعان و
دانشگاه ،انگیزه ورود به فرایند خلق اختراع را كاهش ميدهد .بر همین اساس ،نظامي
كه در آن نه مخترع و نه دانشگاه حق مالکیت ویا هیچ گونه حقي بر اختراع نداشته
با شند ،منجر به كاهش انگیزه ،هم از سوی مخترع و هم از جانب دانشگاه خواهد شد.

 .4-3مالکیت مشترك مخترع و دانشگاه
در اكثر مقاالت پژوهشي موجود در حوزه مالکیت اختراعات دانشگاهي ،توجهي به
ساختار مالکیت مشترك دانشگاه و مخترع نشده است .دلیل این امر نیز ناكارامدی و
هزینه های باالی اجرای مالکیت مشترك است .باال بودن هزینههای مدیریت مشترك
اختراعات ،خود منجر به افزایش هزینه های معامالتي و در نهایت ناكارامدی این مدل
ميشود .به همین دلیل ،این ساختار مالکیت ،دست كم در آثار پژوهشي و نظری كه
بر مالحظات عملي و اقتصادی تکیه دارند ،توصیه نشده است.
با وجود این ،در كشور ما ،در اكثر دانشگاهها و مؤسسههای پژوهشي ،ساختار
مالکیت مشترك دانشگاه و مخترع اجرا ميشود و هم مخترع و هم دانشگاه ،به طور
مشترك مالکیت اختراع را به دست ميآورند.
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درخصوص تأثیر عملي اجرای این ساختار مالکیت در كشور ،تاكنون تحقیق
میداني و تجربي انجام نشده است تا بتوان بر مبنای آن نسبت به كارامدی آن در عمل
اظهارنظر كرد.

 .4ارائه الگوی عادالنه
برای ارائه الگوی عادالنه مالکیت اختراعات دانشگاهي الزم است منافع متعارض دخیل
در فرایند خلق و تجاری سازی اختراع مد نظر قرار گیرد .در چرخه خلق و
تجاری سازی اختراعات دانشگاهي ،اغلب اشخاص زیر حضور دارند  )5 :مخترع
بهعنوان پدیدآورنده اختراع )2 ،دانشگاه بهعنوان مركز انجام پژوهشها كه امکانات و
زیرساخت های الزم را برای خلق اختراع فراهم كرده است )9 ،دستگاه تأمینكننده
مالي كه ميتواند یك نهاد دولتي ویا غیردولتي باشد )0 ،دفتر انتقال فناوری دانشگاه
كه به تجاریسازی اختراع كمك ميكند )1 ،جامعه مصرفكننده كه گروه هدف
تجاریسازی اختراع است.
هریك از این اشخاص برای ورود و ایفای نقش در این چرخه ،دارای مصالح و
منافعي هستند كه بعضاً با منافع دیگر اشخاص در تعارض است )5 :مصلحت
مخترعان و پژوهشگران در فراهم آوردن انگیزه الزم برای خلق اختراع و نوآوری)2 ،
مصلحت دانشگاه ویا مؤسسه پژوهشي در فراهم آوردن انگیزه الزم برای
سرمایهگذاری و فراهم كردن زیرساختها و امکانات مناسب پژوهش و نوآوری ،و
 )9مصلحت جامعه در تجاریسازی اختراعات حاصل و امکان استفاده هرچه بیشتر
از اختراعات.
در این میان ،هدف حقوق ،مانند سایر عرصهها ،ایجاد تعادل میان این منافع
متعارض است .به این منظور ،حقوق نیازمند شاخصي برای سیاستگذاری و تصمیم
گیری است .یکي از مهمترین و در عین حال قدیمترین شاخصهای سیاستگذاری در
حقوق ،شاخص و معیار عدالت است .در ادامه  )5مهمترین تعاریف عدالت ،و  )2تطابق
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هریك از ساختارهای مالکیت موجود با مفهوم عدالت ،و در پایان  )9الگوی عادالنه
مالکیت اختراعهای دانشگاهي ارائه ميشود.

 .1-3مفهوم عدالت
 .1-1-4عدالت به معنای استحقاق
یکي از مهمترین و در عین حال قدیمترین تعریف عدالت منتسب به ارسطو است .در
نظر اسطو عدالت یعني تقسیم و توزیع اموال و امکانات براساس استحقاق و
شایستگي آنان .هر كس كه مستحق و شایسته تر از دیگران باشد ،سزاوار دریافت آن
مال و امکانات است و این به عدالت نزدیكتر است .در تعیین اینكه چه كسي
استحقاق بیش تری دارد ،باید به غایت و هدف نهایي اشیا نظر انداخت .به این رویکرد،
دیدگاه غایتشناسانه 5گفته ميشود ( سندل ،5930 ،ص )204-205
در تعیین این كه چه كسي شایسته مالکیت اختراعات است نیز باید به غایت و
هدف نهایي اختراع چشم دوخت .به نظر ميرسد غایت اصلي اختراع ،تجاریسازی و
استفاده همگان از آن است؛ اعم از مصرفكنندگان نهایي و سایر مخترعاني كه بر
پایه اختراع حاضر ،دست به اختراعات تکمیلي ميزنند .در نتیجه طبق این تعریف از
عدالت ،مالکیت اختراع باید به شخصي داده شود كه امکانات و توانایي بیشتری برای
تحقق این غایت داشته باشد.
 .2-1-4عدالت به معنای برابری

یکي دیگر از تعاریف مهم فلسفي از عدالت ،تعریف جان راولز 2از عدالت است .جان
راولز در بحث مربوط به عدالت ،دو اصل مهم را ذكر ميكند .یکي اصل آزادیهای

5. teleological
2. John Rawls
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اساسي برابر 5و دیگری اصل تفاوت  .2اینها اصولي هستند كه اشخاص در وضعیت
اولیه 9برابری و بدون اطالع از وضعیت آتي خود در جامعه (به تعبیر جان راولز ،در
پشت « پرده جهل ،) »0به آن رأی خواهند داد.
در یك وضعیت فرضي كه هیچ كس از سرنوشت خود در جامعه مطلع نیست و
كسي نمي داند در جامعه پیش رو در زمره اقلیت مذهبي است ویا اكثریت دیني،
شخص قطعاً به برابری حقوق هر دو گروه اقلیت و اكثریت رأی خواهد داد (اصل
آزادیهای برابر) .از سوی دیگر از آنجا كه اشخاص در وضعیت ابتدایي از شرایط
مالي خود در جامعه مطلع نیستند

و نمي دانند ثروتمند خواهند بود یا فقیری

ژندهپوش ،به توزیع برابر درآمدها رأی خواهند داد؛ مگر آنكه اشخاصي كه سهم
بیشتری از ثروت ميبرند بتوانند وضعیت اشخاص با بهره كمتر را بهبود بخشند
(اصل تفاوت) .به این ترتیب هرچند برابری در توزیع درآمدها و امکانات ترجیح دارد؛
اما طبق اصل تفاوت ،آن دسته از نابرابریهای اجتماعي و اقتصادی كه به نفع
محرومترین اعضای جامعه باشد ،مجاز و در نتیجه عادالنه است (سندل 5930 ،ص
.)533
درخصوص تعیین مالکیت اختراعات دانشگاهي نیز طبق نظر جان راولز ،اولویت با
برابری طرفین در حق مالکیت است؛ مگر آنكه توزیع نابرابر ،موجب بهبود اوضاع
اشخاص ضعیفتر شود.
 .3-1-4عدالت به معنای بیشترين سعادت
جرمي بنتام فیلسوف اخالقگرای انگلیسي ،طراح نظریه فایدهگرایي است .طبق نظر

وی« ،عاليترین اصل اخالق ،بیشینهسازی سعادت ،یعني در مجموع افزایش خوشي
5. Liberty principle
2. difference principle
9. original position
0. veil of ignorance
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در برابر رنج است .به گفته بنتام ،كار درست همان كاری است كه فایده را افزایش
مي دهد .منظور از فایده ،هر چیزی است كه لذت و سعادت ایجاد ميكند و مانع از درد
و رنج ميشود»(سندل ،5930 ،ص .)03-3
به این ترتیب ،هرگونه توزیع امکانات و دارایيها كه موجب به حداكثر رسیدن
فایده یعني سعادت و لذت در جامعه شود ،از نظر بنتام عادالنه و صحیح است.

 .2-4تطابق مالکیت دانشگاه با شاخص عدالت
در نگاه اول ،به نظر مي رسد در مقایسه دانشگاه با مخترع ،این دانشگاه است كه از
امکانات و سرمایه بیشتری برای تجاریسازی اختراع برخوردار است .به همین دلیل
دانشگاه توانایي بیشتری برای تحقق غایت اختراع یعني تجاریسازی آن دارد و در
نتیجه در مقایسه با مخترع ،استحقاق بیشتری برای برخورداری از حق مالکیت
اختراع دارد .به این ترتیب ،اعطای مالکیت به دانشگاه با معیار عدالت به معنای
شایستگي و استحقاق ارسطو تطابق بیشتری دارد.
عالوه بر این ،به دلیل این كه در فرض مالکیت دانشگاه ،احتمال تجاریسازی
اختراع و در نتیجه گستره توزیع و مصرف اختراع در جامعه بیشتر است ،همین امر
موجب به حداكثر رسیدن فایده در جامعه ميشود و در نتیجه مالکیت دانشگاه ،با
معیار فایدهگرایانه جرمي بنتام نیز تطابق بیشتری دارد.
همچنین طبق اصل تفاوت جان راولز نیز در صورت اعطای مالکیت اختراع به
دانشگاه ،با این پیش فرض كه دانشگاه امکانات و توانایي بیشتری برای تجاریسازی
اختراع دارد ،ميتواند با سهیم كردن مخترع در عواید حاصل از تجاریسازی،
نابرابری در توزیع امکانات را جبران كند .در نتیجه اعطای مالکیت به دانشگاه با
نظریه عدالت جان راولز نیز سازگار است.
بر مبنای همین مالحظات ،امروزه در اكثر كشورهای دنیا ،مالکیت اختراعات
دانشگاهي بدواً به دانشگاهها كه توان و امکانات بیشتری برای تجاریسازی
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اختراعات دارند واگذار ميشود و در مقابل برای فراهم كردن انگیزه الزم در مخترع و
پژوهشگر ،آنان در عواید حاصل از تجاریسازی اختراع سهیم ميشوند.
با وجود این ،تمام این استنباط ها منوط به این است كه پیشفرض اولیه یعني
توانایي و امکانات بیشتر دانشگاه برای تجاریسازی اختراع صحیح باشد .هرچند این
پیشفرض ،ميتواند در اغلب موارد صادق باشد اما خالف آن نیز قابل تصور است.
به دلیل تسلط و آشنایي بیشتر مخترع با محصول فکر و ایده خود ميتوان فرضي را
در نظر گرفت كه مخترع ،توانایي بیشتری برای تجاریسازی اختراع داشته باشد .از
این رو به طور مطلق نميتوان گفت این مدل مالکیت كامالً منطبق با عدالت است.

 .3-4تطابق مالکیت مخترع با معیار عدالت
اعتقاد به مالکیت مخترع نیز زماني با معیارهای عدالت قابل انطباق است كه نظیر آنچه
در مالکیت دانشگاه گفته شد ،پیش فرض اولیه این باشد كه مخترع ،توانایي و امکانات
بیشتری برای تجاریسازی اختراع دارد .در این صورت مخترع با تحقق غایت اختراع
كه همانا تجاریسازی آن است استحقاق بیشتری برای مالکیت اختراع دارد و طبق
نظریه ارسطو ،این به عدالت نزدیكتر است .همچنین با فرض توانایي بیشتر مخترع
در تجاریسازی اختراع ،مالکیت او منجر به تولید بیش تر اختراع و در نتیجه به
حداكثر رسیدن فایده در جامعه ميشود و طبق نظریه جرمي بنتام نیز این نحوه
تخصیص مالکیت به عدالت نزدیكتر است .از سوی دیگر در صورتي كه مخترع ملزم
شود دانشگاه را در عواید حاصل از تجاریسازی سهیم كند ،اعطای مالکیت به
مخترع با اصل تفاوت جان راولز نیز توجیه ميشود.
اما همان گونه كه گفته شد این ساختار مالکیت نیز منوط به صادق بودن
پیشفرض اولیه یعني قدرت بیشتر مخترع در تجاریسازی اختراع است.

 .4-4تطابق مدل مالکیت مشترك مخترع و دانشگاه با شاخص عدالت
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درخصوص وضعیت مالکیت اختراعات دانشگاهي نیز در نظر جان راولز ،برابری در
توزیع درآمدها و امکانات ترجیح دارد .به این ترتیب اولي این است كه هر دو شخص
یعني هم مخترع و هم دانشگاه ،به طور برابر مالکیت اختراع را به دست آورند.
با وجود این ،همانگونه كه گفته شد ،جان راولز با استناد به اصل تفاوت ،تحت
شرایط خاصي ،نابرابری در توزیع درآمدها را نیز عادالنه ميداند و آن زماني است
كه طرف برخوردار از امکانات بیشتر بتواند ضررهای طرف بيبهره یا با بهره كمتر
را جبران كند .به این ترتیب در نظر جان راولز نیز عادالنه این است كه مالکیت اختراع
به هریك از طرفین كه قدرت و توانایي بیشتری برای تجاریسازی اختراع دارند،
واگذار شود .در مقابل وی ،زیان وارد به طرف ضعیفتر را جبران كند.

 .5-4ساختار عادالنه  :مالکیت دانشگاه با حق انتخاب مالکیت توسط مخترع
همانگونه كه مالحظه مي شود ،مسأله اصلي در تعیین ساختار مالکیت اختراعات
دانشگاهي منوط به تعیین شخصي است كه توانایي بیشتری برای تجاریسازی
اختراع دارد .از آن جا كه تعیین این شخص به طور كلي امکانپذیر نیست و باید مورد
به مورد تعیین شود ،ساختار « مالکیت دانشگاه با حق انتخاب مالکیت توسط مخترع»
پیشنهاد ميشود.
در این مدل كه حد وسط مدلهای دیگر است ،ابتدا حق مالکیت به دانشگاه اعم از
دولتي ویا غیر دولتي اعطا مي شود؛ اما مخترعان حق دارند ظرف مدت زمان
مشخصي ،مالکیت اختراع را درخواست كنند.
در صورت عدم درخواست مالکیت اختراع توسط مخترع ،دانشگاه مکلف است
سهمي از عواید تجاریسازی اختراع را به مخترع اع طا كند؛ اما در صورت انتخاب
حق مالکیت توسط مخترع ،وی مکلف است سهمي از عواید تجاریسازی اختراع را به
دانشگاه اعطا كند ،مثالً پنج درصد سهام شركت یا سود حاصل از تجاریسازی.
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عالوه بر این در هر دو فرض  -بقای حق مالکیت دانشگاه ویا انتقال مالکیت به
مخترع  -با هدف تضمین تجاریسازی اختراع و عدم انحصار آن در دست مالك،
وی مکلف است مجوز بهرهبرداری از اختراع را به صورت غیرانحصاری دستكم به
دو شركت مستقل واگذار كند.
كالم آخر اینكه پیاده سازی مدل واحد در تمام كشورها لزوماً منجر به نتایج
واحد نميشود .از این رو پذیرش بي چون و چرا و بدون جرح و تعدیل هیچ مدلي در
عرصه سیاستگذاری سفارش نميشود .واقعیت آن است كه عالوه بر مسأله حق
مالکیت اختراعات دانشگاهي كه نیازمند شفافسازی و تدوین قوانین ویژه است ،الزم
است سایر زیرساختهای الزم برای تجاریسازی اختراعات دانشگاهي نیز همزمان
فراهم شود تا به اثربخشي این سیاست كمك كند.
از جمله عوامل دیگری كه عالوه بر اصالح قانوني ساختار مالکیت ميتواند منجر
به افزایش تجاریسازی اختراعات دانشگاهي شود ميتوان به )5 :افزایش استقالل
دانشگاهها و مؤسسههای پژوهشي )2 ،تمركز زدایي استخدام و امکان جذب و
استخدام غیر متمركز محققان توسط دانشگاهها و مؤسسههای پژوهشي )9 ،اعطای
مشوقهای مبتني بر عملکرد به محققان )0 ،احتساب فعالیت های فناورانه در ارتقای
اعضای هیأت علمي و محققان مراكز پژوهشي )1 ،تأسیس ادارههای فعال و جدی
انتقال فناوری ،و  )1تأمین منابع مالي ،پرسنل و زیر ساختهای الزم اشاره كرد
).(Paraskevopoulou, 2013
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