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 فرايند و اختراع نقض از ناشي اقتصادي ضرر حقوقي تحليل
  آن گذاري ارزش

  
  سعيد حبيبا 

  حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهراندانشكدة استاد گروه حقوق خصوصي و اسالمي 
  زاده حسينمجيد 

  حقوق و علوم سياسي ة دانشكدگروه حقوق خصوصي و اسالمي دكتري  تةآموخ دانش
  دانشگاه تهران

  )2/11/1397:  تاريخ تصويب - 11/10/1397:  دريافتتاريخ(
  چكيده

 نقض ميزان گذاري ارزش روش و اختراع حق نقض بر ناظر اقتصادي ضرر حقوقي مفهوم ينتبي     
 دتوان مي آن تبيين كه است فكري مالكيت حقوقي نظام در مطروحه مباحث ترين مهم از وارده

 ا يمدني مسئوليت حوزة در شده نقض اختراع يالير معادل تدارك جمله از مشكالتي راهگشاي
 در اقتصادي، توسعة اقتصادي، منظر از. باشد ها شركت در مخترع فكري آوردة ارزش تعيين
 ،باشد تر دقيق گذاري ارزش روش هرچه رو ازاين ،است ارزشمند فناوري به دسترسي گرو

 مرحلة به بسته اختراع گذاري ارزش فرايند. است پوياتر اختراع از اقتصادي برداري بهره فرايند
 و توسيع ايجاد، مختلف مراحل در اختراع به وران بهره نياز زيرا ،است متفاوت آن گسترش
 متعاقباً مهم اين و گردد مي اختراع آن عرفي ارزش كاهش ا يافزايش به منتج آن، سازي تجاري

 وهلة در مقاله اين ساسيا دستاورد. است اختراعات گذاري ارزش در متفاوت روشي به نياز
 حقوقي حمايت روش تبيين و آنها مالي ارزش حيث از كلي دستة سه به اختراعات تقسيم اول
 مقام در و نقض صورت در آنها ارزيابي دقيق معيارهاي ةارائ دوم مرحلة در و كدام هر از

 گرايش با اي كتابخانه تحقيقي كه حاضر تحقيق در رو ازاين. است وارده مدني خسارت جبران
 نقض انواع و اختراع حق نقض با مرتبط اقتصاديِ ضرر مفهوم بدواً ،است توصيفي -تحليلي

 آن مختلف مراحل در اختراع حق گذاري ارزش راهكار متعاقباً و بررسي فكري اموال دسته اين
 .شد خواهد بررسي اقتصادي و حقوقي حيث از

  
  كليدي واژگان    
  .اختراع نقض اقتصادي، ضرر خسارت، ري، جبرانفك اموال ،گذاري ارزش      

 
 

                                                            
 نويسندة مسئول                                                                                            habiba@ut.ac.ir Email:   

 است كه با حمايت مالي صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران 89002701اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي شمارة 
 .كشور انجام گرفته است



  
  1399، زمستان 4، شماره50                      فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي، دورة                  666 

 

  مقدمه. 1
 اقتـصاد  در. اسـت  گرفتـه  خود به نويني چهرة نيز جهان اقتصاد فراصنعتي، عصر ظهور با همزمان
 ,Tang( رود مـي  شمار به  مبادله قابل اقتصادي كاالي توليد كليدي و اساسي منبع فناوري امروز،

 كـار  در زمـين  ةكـر  روي بـر  هـا بنگـاه  و اشخاص ثروتمندترين امروزه كه نحوي به ؛)27 :2005
 مجمـوع  به تعريف يك در ها بنگاه فكرية  سرماي امروزه،. هستند اختراعات و فناوري تجارت
 كـه  شـود  مي اطالق بنگاه يك ةآيند و حال 1ناملموسِ يها  داراييتمامي   و اطالعات و فناوري

 ,Viedma  & Maria( شـود  مـي  سـازمان  ايـ  و بنگـاه  آن بـراي  ثـروت  و ارزش ايجـاد  موجـب 

 واجـد  فكـري  مهـم  امـوال  از كـي  ي عنـوان  بـه  فناوري، مالي ارزش تعيين رو، ازاين .)2007:245
  . است ناپذير اجتناب اهميتي

 بعد از. پذيرد صورت مختلفي اهداف به حصول منظور به دتوان  مي اختراعات، گذاري  ارزش
 در پرداخــت ةشــيو انتخــاب و قيمــت تعيــين هــدف بــا اختراعــات گــذاري ارزش معــامالتي
 نيـز  مـدني  مـسئوليت  بعد از. گيرد مي صورت مالكيت انتقال ا ي  برداري بهره ةپروان قراردادهاي

. دكنـ  آن  معنوي حقوق حتي ا ي مالي حقوق نقض به مبادرت اختراع ةگيرند انتقال دارد امكان
 فكـري  مـال  حقـوق  بـه  وارده خـسارت  ميـزان  معـادل  اختراع، گذاري ارزش با حالت اين در

 ورشكـستگي  دچار قرارداد طرفين از كيهر چنانچه نيز، ورشكستگي بعد از. شود  مي مشخص
 سـت فهر در اختـراع،  بـرداري  بهره مجوز قرارداد يها  هزينه و درآمد ميزان گذاري  ارزش شوند،
 اختـراع  نگـذارد  رهن به و توثيق بعد از. شود مي گنجانده ورشكسته طرف يها بدهي ا ي درآمد
 امكـان  آنهـا،  مـالي  ارزش تعيين بدون زيرا دارد، وافر اهميتي اموال دسته اين گذاري  ارزش هم

 مـوردنظر  تحقيق اين در آنچه حال، اين با. تيسن رومتص طلبكار مالي ديون برابر در آنها توثيق
 مالـك  مـدني  خـسارت  جبـران  لزوم و نقض از پس اختراع گذاري ارزش موارد بر ناظر ،است

 نيـز  گـذاري  ارزش فراينـد  اختـراع،  نقـض  تحقـق  ةمرحل به بسته كه است اختراع ثبت گواهي
  .است متفاوت
 اشخاص به وارده خسارات و داد مي تشكيل مادي اموال را جوامع ثروت بيشتر گذشته در

 اقتصاد گسترش با امروزه اما. شد مي تحليل مادي اموال همين رفتن بين از قالب در بيشتر نيز
 و صنعت مختلف يها بخش بين ارتباطات افزايش جامعه، شدن تخصصي بازار، بر نيمبت

 و تجارتي روابط گسترش و شهرنشيني به روستانشيني از انسان زندگي ةشيو تغيير مشاغل
 به توان مي جمله از كه است افته يافزايش اشخاص مالي حقوق به لطمه امكان اقتصادي
 ةمداخل و خدمات و كاالها ةعرض اعتصاب، تجارتي ابترق از ناشي خسارات مانند مواردي
 حقوق در مفهومي ايجاد سبب مسئله همين. كرد اشاره قراردادي روابط در ثالث صاشخا

                                                            
1. Intangible Assets. 
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 ةگستر در ضرر بارز مصاديق از. اند دهينام 1اقتصادي ضرر را آن كه است شده مدني مسئوليت
 ؛شود مي اد ياقتصادي ضرر به آن زا كه است اختراعات بر وارده ضرر مدني، مسئوليت حقوق
 بر حاكم منطق با تطبيق قابليت ولي  است،غريب حدودي تا ايران حقوقي نظام در كه مفهومي
  . دارد را فكري اموال نقض
 در ييها پژوهش نويسندگان برخي كه گفت بايد حاضر ةمقال تحقيقاتي ةپيشين خصوص در

 از اختراعات آن در كه مستقل پژوهشي ماا ،2اند كرده ارائه فناوري گذاري ارزش خصوص
 ةنحو و حقوقي حمايت فرايند مرحله، هر توصيف روند ضمن كه تقسيم مالي ارزشي حيث
 اصلي ةمسئل. است نگرفته قرار تحقيق موضوع ،باشد شده تحليل موضوع آن گذاري ارزش
 تعيين اًبتعاقم و اختراعات نقض بر مترتب اقتصادي ضرر حقوقي مفهوم بررسي حاضر، تحقيق
 بسته اختراع مالك بر وارده خسارت ريالي معادل تعيين منظور به مالي و حقوقي ةشيو بهترين

 خسارات كامل جبران اصل و لزوم بر ناظر نيز تحقيق ةفرضي. است اختراع حق نقض ةمرحل به
 مفهوم نخست گفتار در ؛است هشد تنظيم گفتار دو در تحقيق اين. است اشخاص بر وارده
 در و شود مي بررسي مدني مسئوليت ةحوز در آن از ناشي اقتصادي ضرر و اختراع حق نقض
 .شد خواهد تحليل مربوط، اختراع حق نقض گذاري ارزش فرايند دوم گفتار

  
  اقتصادي ضرر ةحوز در اختراع حق نقض جايگاه. 2

 در كه است وصفي عبارتي است، غرب حقوقي نظام در ضرر اقسام از كه اقتصادي ضرر مفهوم
. است گرفته قرار نويسندگان موردنظر مدني مسئوليت ةحوز در و افته يراه ما حقوقي نظام
 را ضرر اقسام توان مي حقوق علماي نظر جمع به نگاهي با و اقتصادي ضرر تعريف از پيش
 دارد را تقسيم قابليت بدني و معنوي مادي، ضرر قسم سه در ضرر كه داد توضيح شرح بدين

 بخش چهار در خود مادي ضرر ).575: 1389 امامي، ؛219: 1392 كاتوزيان، ؛115: 1383 رحيمي، و يصفاي(
 بدون مال ارزش كاهش بر ناظر دوم بخش مال، عيب ا ينقص ا يتلف بر ناظر اول بخش شامل
 چهارم بخش و اموال اعيان مالي حقوق تلف سوم بخش مال، مادي پايگاه نقص ا يتلف

 معنوي ضرر. است تصور قابل كنند، مي اد يالنفع عدم به آن از كه مشروع و مسلم منافع تفويت
 اشخاص حرمت و حيثيت به خدشه بر ناظر اول بخش كه دارد را تصور قابليت بخش دو در

                                                            
1. Economic Loss. 

  : كرد اشاره ذيل مقالة دو به توان مي مرتبط تخقيقات جمله از. 2
 به وابسته رهيافت فصلنامة سعه،تو ابتدايي مراحل در فناوري گذاري ارزش براي چهارچوبي ).1396(بهمن  فكور، )الف

  .66 ش نوين، يها فناوري مطالعات پژوهشكدة
  .77 ش سيزدهم، سال برتر، امواج ماهنامة فناوري، ارزيابي ).1395(محمدحسين  كوثري، )ب
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 است بدني ضرر قسم آخرين. است جسمي و روحي دردهاي و لماتأت بر ناظر دوم بخش و
 جبران براي كيفري حقوق ةحوز در كه است نسانا مادي جسم بر وارده ضررهاي بر ناظر كه
تعريف  در اقتصادي ضرر كه شود مي مالحظه ميان، اين در. است شده معين مالي مبالغي آن

 قسم اين ،شد خواهد گفته طوركه همان اما ،ندارد ايران حقوق علماي ميان جايگاهي بيان شده
 كاربري قابليت اختراعات حق نقض فرايند و فكري مالكيت ةحوز در ويژه به ضررها، از

 .دارند چشمگيري

  
  اختراع حق نقض فرايند. 2.1
 انديشمندان اموال، از دسته اين نقض تحقق چگونگي و اختراع حق نقض يندافر خصوص در

 نقض دسته سه به را اختراع حق نقض نظر ك ياز. اند كرده ارائه متعددي يها بندي دسته
 نقض در .)Wipo Handbook, 2008: 29( كنند مي تقسيم اهانهناآگ نقض و آگاهانه نقض عامدانه،
كند،  اختراع حق مالك حقوق حفظ در كوششي اينكه بدون و تيسوءن با شخص عامدانه،
 توليد به مبادرت مستقيم صورت به مثال رايب. ندك مي وي انحصاري حقوق نقض به مبادرت
 در. كند مي منفعت كسب راه اين از و دهكر هدف بازار سطح در توزيع و اختراع غيرمجاز

 كامالً ،است ديگري به متعلق كه شده ثبت اختراع حق وجود به ناقض فرد آگاهانه، نقض
 تحت او يها فعاليت مجموعه كه دكن عمل اي گونه به دكن مي سعي حال هر در اما ،دارد آگاهي
 اين در ضناق معموالً .)Wipo Handbook, 2008: 29( نگنجد اختراع حق نقض عنوان
 آن براي معادلي و مشابه و بگيرد وي ادعاهاي و مخترع از را اصلي ةايد تا كند مي تالشموارد،
 قدرت حالت با پروازي موتور شخصي مثال، رايب. دهد بروز را آن ديگر شكلي به و بسازد

 ينپاي ارتفاع در پرواز به قادر را موتورسيكلت كه ندك مي اختراع موتورسيكلت براي معكوس
 آن تقويت و ظاهري شكل تغيير با را موتور همان ايده، اين گرفتن با ديگر، شخصي و سازد مي
 در. كند پرواز پايين ارتفاع در تا سازد مي قادر را قايق اي گونه به ،سازد مي بادي قايق براي اما

 ةجامع در موجود فني مشكل حل فكر به مستقل صورت به متفاوت اشخاص ناآگاهانه، نقض
 و كند يم خود نام به و دهكر ثبت را خود اختراع ايشان از احدي سپس و افتند مي هدف

 توليد به مبادرت و يابند مي دسته اختراع و نتيجه همان به اختراع، ثبت از اطالع بدون سايرين
 ناقض نقض، نوع اين در ديگر، عبارت به .)Wipo Handbook, 2008: 29( ندكن مي آن از استفاده اي
  .ندارد خصوص اين در نيتيسوء و نيست مطلع خود عمليات بودن ناقضانه از

 نقض. ندكن مي تقسيم غيرمستقيم و مستقيم نقض دسته دو به را نقض ديگر، بندي دسته در
 ديگر، شخص از مساعدت دريافت بدون اشخاصي ا يشخص «اينكه از است عبارت مستقيم
 نوع اين در ديگر، بياني به .)10: 1396 نجفي، و باديني( »دهند صورت تنهايي به نقض فعل مادي ركن
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 حق نقض جهت را الزم اقدامات بدواً مختلف وسايل به كستم با ًمستقيما ناقص «نقض،
 دريافت غير از مساعدتي راه، اين در و رساند مي ظهور ةمنص به ديگري به متعلق اختراع
 »باشد نموده تحصيل موردي صورت به را اختراع حق ةدارند رضايت اينكه بدون نمايد نمي

 نقض را غير به متعلق اختراع مستقيم صورت به فرد غيرمستقيم نقض در .)41: 1384 شيخي،(
 و مستقيمغير نقض. سازد مي آماده را آن و آورد مي فراهم را نقض موجبات بلكه ،ندك نمي

 با آن مصاديق و دقواع برخي است ممكن كه است ايپيچيده ماهيت آن از ناشي مسئوليت
 دو به مسئوليت اين اختراعات حقوق در. باشد نداشته مطابقت مدني مسئوليت كلي اصول
كه  مشاركتي نقض. شودمي تقسيم انگيزشي نقض و مشاركتي نقض از ناشي مسئوليت قسم

 مستقيم نقض مادي ركن ،الزم مقدمات و وسايلة تهي در عالمانه مباشرت از  استعبارت
 ركن تكميل و تحقق در مباشرت از غير عملي ارتكاب «عني يانگيزشي نقض ابلمق در. است
 نجفي، و باديني( »كندمي فراهم را مستقيم نقض موجبات نهايت در كه اختراع مستقيم نقض مادي
 حق نقض براي متعددي يها تقسيم كه رسد مي نظر به معنونه، موارد به عنايت با .)36: 1396

 حق نقض تقسيم ،گرفت خواهد قرار نظر موضوع اينجا در آنچه ماا ،است رومتص اختراع
 ظواهر حسب كه اول نوع نقض در. است دوم نوع و اول نوع نقض صورت دو به اختراع
 هدارند رضايت بدون مستقيم صورت هب ناقض فرد ،است ناآگاهانه و عامدانه نقض با مشابه

 را حق صاحب تضرر اتبموج طريق اين از و كند مي نقض را دارنده انحصاري حقوق از كيي
 نقض همانند بلكه كند، مين نقض را غير اختراع حق ناقض دوم، نوع نقض در. آورد مي فراهم
. است راه اين در بردن سود و شده ثبت اختراع ادعاي معادل افتن يبراي اي چاره پي در آگاهانه

 دو هر در نقض كه است ذكر شايان. شوند مي تحليل نوين نگاهي با ذيالً نقض نوع دو اين
 آن از ناشي خسارت جبران به مكلف را ناقض و بوده مدني مسئوليت موجب آن صورت

 .ندك مي

  
  اول نوع نقض. 2.1.1
 نقض ديگر بياني به ا يغيرآگاهانه نقض و عامدانه نقض عنوان به آن از كه اول نوع نقض

 موضوع مخترع انحصاري وقحق از كي يآن در كه شود مي محقق زماني شد، اد يمستقيم
 در ا ياست نداشته را الزمه مجوز اختراع ةورق مالك ا يدارنده از كه گيرد قرار ثالثي تجاوز
 مزبور اختراع حق از برداري بهره جهت قانوني مجوز فاقد قراردادي، اذن وجود عدم صورت

 در را مخترع ريانحصا حقوق از كيهر مجوز، بدون ثالثي گاه هر ديگر، عبارت به. است بوده
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 برداري بهره و استفاده موضوع عبارتي به و 1هدد قرار تجاوز مورد ساله 20 حمايت ةدور طول
  .است شده غير اختراع حق اول نوع نقض مرتكب كند، بالاذن
 زيرا است، اختراع حمايتي ةمحدود تعيين اول، نوع نقض احراز مالك اول، نقض ةحوز در

 را اول نوع نقض تحقق فرايند توان مين ،نشود مشخص ختراعا از حمايت فرايند ةگستر تا
 از اصوالً اختراع حمايتي ةمحدود تعيين كه داشت اذعان بايد ،زمينه اين در. دكر مشخص

 اختراع حق كنوانسيون 69 ةماد. دارد را تعيين و تشخيص قابليت اختراع ادعاهاي تبيين طريق
 اختراع از حمايت ةگستر كه است داشته بيان راحتص به و كرده اشاره مهم اين به نيز اروپا،

 2.شود مي تعيين آن ادعاهاي براساس

  
  دوم نوع نقض تحقق فرايند. 2.1.2
 است اختراع حق صاحب انحصاري حقوق نقض بر ناظر اول نوع نقض شد گفته كه گونه همان

 دعاوي تهدس اين كه دهد مي نشان كشورها قضايي ةروي ةگستر در نقض به مربوط دعاوي و
 مالك انحصاري حقوق و اختراع حق صاحب ادعاهاي نقض به مربوطه موارد ةحوز در اصوالً

 قضايي، نشست گزارش(است  شده محقق نقض با آن تطبيق و ادعا تفسير لزوم صورت در و آن
 كه دش محرز فناوري، پيشرفت لحاظ با و زمان مرور به و تدريج به حال، اين با ).133: 1395

 اختراع بر ناظر ادعاهاي تفسير و تبيين و اختراع ةورق مالك انحصاري حقوق به يهتك صرف
 كه شود مي مشاهده مواردي در بلكه ،باشد اختراع ورقه مالك حقوق حامي دتوان مين شده ثبت

 ةايد با مشابه كه است شده گرفته كار به ادعايي اختراع در ايده اما ،نشده نقض مالك اختراع
 اساس، اين بر. دارند هم از متفاوت ادعاي دو اختراع دو هر اگرچه ،است دهش ثبت اختراع

 نقضي «به ،دارد شهرت نيز مشابهت از ناشي نقض به كه دوم نوع نقض كه گفت توان مي
 از كي ياست شده اختراع حق نقض به متهم كه يفرايند اي وردهافر آن، در كه گردد مي اطالق

 مورد ةمحدود داليلي به دادگاه اما كند؛ نمي نقض را اختراع ةماظهارنا در شده تصريح ادعاهاي
 در ديگر، عبارت به .)100: 1395 جهرمي، بهادري( »دهد مي افزايش ادعاها به نسبت را اختراع حمايت

                                                            
 پس ،ماده ينا رعايت با اختراع ةگواهينام اعتبار« :دارد مي مقرر تجارتي عالئم و صنعتي يها طرح اختراعات، ثبت 16 ةماد .1
 از پس ،اختراع ةاظهارنام يا گواهينامه اعتبار حفظ منظوربه. شودمي منقضي اختراع اظهارنامه تسليم تاريخ از سالبيست از

 شود،مي تعيين قانون اين ةنامينيآ موجب به كه مبلغي ،سال هر شروع از قبل و اظهارنامه تسليم تاريخ از سال يك گذشت
 جريمه پرداخت صورت در ماه شش تا حداكثر پرداخت، در تأخير. گرددمي پرداخت صنعتي مالكيت ةدارا به متقاضي توسط
 اعتبار فاقد ،اختراع ةگواهينام يا و تلقي شده مسترد مربوط ةاظهارنام نشود، پرداخت ساالنه ةهزين كه درصورتي. است مجاز
 ».شودمي

2. Clause 1 of article 69 Provides: " The Extent of the Protection Conferred by a European 
Patent or a European Patent Application Shall be Determined by the Claims. Nevertheless, the 
Description and Drawings Shall be Used to Interpret the Claims.'  
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 اما ،كند نمي نقض را شده ثبت و اول اختراع در مندرج ادعاهاي ثانوي، اختراع دوم، نوع نقض
: 1395 جهرمي، بهادري( است داشته يمؤثر غير تغيير دارد يم بيان خود ايادعاه در آنچه به نسبت

 است ممكن نتيجه حيث از اما مشابه تقريباً فني عملكرد و فرايند حيث از عبارتي به و )105
 عدالت و انصاف مبناي بر عقالً و اصوالً دوم، نوع نقض شناسي رسميت به. باشد متفاوت
 ,Schwartz(است  اختراع ابداع جهت در مخترع زحمات هدررفت از جلوگيري و ترميمي

 ايجاد و مخترع ةخالقان ةانديش از تقليد با ديگران كه شود مي آن مانع زيرا ،)1163 :2001
 غير اختراع از ديگر، فني مشكل و معضل در آن بردن كار به و مخترع ادعاهاي در تغييراتي

  . گرايانه نخواهد بود تو اين چيزي جز يك نگاه منفع دهكر سوءاستفاده
 اختراع از حمايت اختراعات، نظام در كه گفت توان مي دوم، نوع نقض ةنظري لحاظ با
 به مشابه كه ادعاهايي بر حمايت بلكه نيست، اختراع ادعاهاي از حمايت بر ناظر صرفاً

 يبرخ كه گونه همان ديگر، عبارت به. شود مي داده گسترش ،است شده ثبت اختراع ادعاهاي
 نيز ادعاها يها معادل به را اختراع از حمايت دوم، نوع نقض در ،دارند مي ابراز نويسندگان
 ايجاد با اشخاص برداري بهره از مانع تا است شده داده مخترع به امكان اين و دهند مي گسترش
چنين  است ممكن .)105: 1395 جهرمي، بهادري( شوند وي شده ثبت اختراع در جزيي تغييرات

 اختراعات، از حمايت قانون مختلف مواد در كه نقض عبارت ايران حقوق در كهشود  اشتبرد
 اول نوع نقض بر ناظر صرفاً ،است رفته كار به 1386 مصوب تجاري عالئم و صنعتي يها طرح
 ،است دهكر معين را اختراع ثبت از ناشي انحصاري حقوق كه قانون 15 ةماد منطوق و است
 بوده مطلق لفظي نقض ةواژ ايران حقوقي نظام در دكر اقرار بايد اما كند، مي ييدأت را مهم اين
 نقض قسم دو هر شامل و بوده يرمتس خود مصاديق بر حكمت مقدمات وجود صورت در كه
 قضايي مقام ةوظيف ،شد نقض اختراعي گاه هر ديگر، بيان به. شود مي اختراع دوم و اول نوع
 خسارت جبران به حكم دوم تكليف نقض، نوع تشخيص از پس و است نقض نوع كشف بدواً
  .بود خواهد گذاري ارزش هاي روش براساس وارده مدني

 از اعم اقتصادي يها فعاليت از ناشي خسارات تمام «به وسيع يامعن در اقتصادي ضرر
 ارائه ا يرقابتي ضد يها رويه طريق از بازار صحيح كاركرد كردن مختل مانند خدماتي و توليدي

 به اقتصادي ضرر ديگر معناي در .)Maurice, 2009: 17( است شده اطالق» غلط العاتاط
 مبلغي پرداخت طريق از و كرد ارزيابي را آن عيني اي گونه به بتوان كه است شده اطالق ضرري
 پاك كامالً ضرر خسارت پرداخت از بعد كه نحوي به ،باشد جبران قابل كامل طور به پول معين
 حقوقدانان. )Peter, 1996: 49( است شده ضرري متحمل كه نكند احساس يدهد زيان و شود
 شده وارد ديده زيان دارايي به كه اند دانسته خساراتي از دسته آن معنا ك يدر را اقتصادي ضرر

 ،)باشد آمده وجود به آن مثبت اقالم افزايش راه در مانعي ا يباشد افته يافزايش آن منفي اقالم(
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 داراي كه خسارتي عنيي ؛باشد نشده ناشي اموال به وارده يها زيان و بدني تصدما از ليكن
 ضرر از اقتصادي ضرر معنا اين در حقيقت در .)60: 1390 باديني،( نباشد) مال ا يبدن (مادي أمنش

 معناي در اقتصادي ضرر. دشو مي متمايز باشد، اقتصادي بعد ك يداراي دتوان مي خود كه مادي
 سبب همين به و است رفته كار به ،گيرد ميبر در نيز را 1)مالي (مادي ضررهاي كه تري گسترده

 از اقتصادي ضرر مصاديق ساير از آن خاص معناي در اقتصادي ضرر تمايز براي ال كامن در
 از ديگر تعريفي در. )Mark & Ken, 2000:213( اند دهكر استفاده صرف اقتصادي ضرر اصطالح

 نداشته مادي منشأ «كه شود مي گفته خساراتي از دسته آن به كه است شده بيان اقتصادي، ضرر
 ,Dari-Mattiacci( »باشد نشده ناشي اموال بر وارده خسارات ا يبدني صدمات از مستقيماً و

 و اند گرفته درنظر وسيع بسياري معناي اقتصادي ضرر براي حقوق انديشمندان برخي .)8 :2009
 دانند مي خدماتي و توليدي از اعم اقتصادي هاي فعاليت از اشين خسارات تمام بر ناظر را آن

 خسارات زيرا ،باشد دتوان مي دشوار حدودي تا نظر اين پذيرش حال، اين با. )5: 1390 باديني،(
 با كه است مادي پايگاه داراي مواردي در و گسترده بسيار امري اقتصادي يها فعاليت از ناشي

 اقتصادي ضرر از وسيع مفهوم اين پذيرش. باشد همگام دتوان مين اقتصادي ضرر تعريف
 در جديد تفسيري ايجاد موجب و دكن مشكل ايجاد اقتصادي ضرر مفهوم شناسايي در دتوان مي

 ديدگاهي در. بود نخواهد مباحث خلط جز چيزي آن ةنتيج كه دشو مادي يها ضرر ةحوز
 اين اساسي وصف و دانسته النفع معد با مرادف را اقتصادي ضرر حقوق علماي از كي يديگر،
 اين .)100: 1384 كاتوزيان،( اند دانسته مالي مستقيم ةازال عدم و مادي پايگاه فقد را خسارات از دسته
 اين پذيرش كه رسد مي نظر به اما ،شود تلقي قبول قابل نظري است ممكن اول لةوه در نظريه
 فكري اموال بر وارده خسارات در حداقل اقتصادي ضرر با النفع عدم دانستن معنا هم و نظر

 مال بر بالفعل ضرري تجارتي عالمت نقض مانند مواردي در زيرا ،باشد پذيرش قابل دتوان مين
 موردنظر آن النفع عدم ا يمال ةآيند فروش كاهش امر از جداي دتوان مي كه شده وارد فكري
 مال ك يعنوان به تجاري عالمت اصل ارزش كاهش بر ناظر اول ضرر مثال، اين در. بگيرد قرار

 كاالي ةآيند فروش بازار كاهش بر ناظر دوم ضرر و باشد گذار قانون حمايت مورد و مستقل
 النفع عدم از ناشي ضرر نتيجه در و هدف بازار در آن نقض لحاظ به تجاري عالمت حاوي

 بارز مصداقي النفع معد بلكه نيست، النفع عدم معادل اقتصادي ضرر كه گفت بايدرو  ازاين. اشدب
 .دارد را بررسي قابليت فكري اموال نقض ةحوز در كه شود مي تلقي اقتصادي ضررهاي از

 
 
  

                                                            
1. Material Loss 
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  فكري اموال گسترة در اقتصادي ضرر مفهوم و پيشينه. 2.2
 غرب حقوق به آن مفهوم پيدايش كه گفت بايد اقتصادي ضرر ةپيشين خصوص در

. ناآشناست مفهومي اسالمي حقوق ةگستر در غويل حيث از و )Rhee, 2010: 1( گردد برمي
 دور يها زمان از اقتصادي ضررهاي جبران پذيرش عدم ا يپذيرش در خصوص بحث
 تااين  وجود با. است بوده غرب مدني مسئوليت حقوق برانگيز بحث مباحث از هميشه
 و اقتصادي ضرر ةقاعد مفهوم خصوص در كه ابهاماتي و مشكالت علت به ها مدت
 ضرر ةتاريخچ بيان به عرصه اين محققان يها تالش اغلب ،داشت وجود آن يهاتتوج

 ةقاعد ايجاد أمنش كه معتقدند غربي حقوقدانان برخي مثال براي. شد مي معطوف اقتصادي
 وجو جست آلمان و انگلستان حقوق در بايد را اقتصادي ضرر جبران عدم ةقاعد به موسوم

 مادي يها آسيب مقابل در حمايت حقوق اوليه هدف ههميش كشور دو اين در چراكه ،كرد
 قابليت معيار كه دهند مي نسبت قضيه اين به را آن منشأ نيز برخي و است بوده جسمي و

 اعمال بنابراين ،است افته يتوسعه و شده ايجاد مادي خسارات براي فقط ضرر، بيني پيش
 :Bussani & Palmer, 2003( بود خواهد مداناكار و ويرانگر اقتصادي ضرر خصوص در آن

 مطرح غرب حقوق در كه گونه آن اقتصادي ضرر در كه آشكار است حال، اين با .)21
 خواهيم كه گونه همان آن مصاديق از برخي اگرچه ،ندارد اي پيشينه اسالمي حقوق در است،
 فقه منطقي سازي معادل با و گيرد جاي النفع عدم مانند هايي قالب در دتوان مي ،گفت

 به اختراع ارزش كاهش مانند اقتصادي ضرر مصاديق از برخي غرب، حقوق با اسالمي
 قالب در را بازار در شده نقض نامرغوب اختراع توزيع و ثالث ةناحي از آن نقض لحاظ
  .مكني تحليل النفع عدم

 و ايجاد منشأ حيث از است ممكن اقتصادي ضرر گفت بايدبا لحاظ موارد معنونه 
 منشأ داراي اقتصادي ضررهاي بر ناظر نخست قلمرو. شود بررسي قلمرو دو در پيدايش

 كه است غيرقراردادي منشأ داراي اقتصادي ضررهاي بر ناظر دوم قلمرو و قراردادي
 دو هر در كه است ذكر شايان. است اختراعات نقض خسارات، دسته اين بارز مصداق
 قابليت مباني اشخاص، بر اردهو اقتصادي ضرر بودن غيرقراردادي ا يقراردادي صورت
 بين قراردادي اقتصادي ضرر جبران فرايند است ممكن فقط و بوده همسو و همگام جبران
 كه گونه همان خود اين كه باشد شده معين و مشخص عقد ضمن شرط قالب در طرفين
 جعل هنگام وارده زيان ميزان بودن مجهول و تحقق سبب فقد لحاظ به ،گفت خواهيم
 .دشو مي بررسي قلمرو دو هر حيث از اقتصادي ضرر ذيل در. است تشكيك وعموض شرط
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  قراردادي اقتصادي ضرر. 2.2.1
 بين موقوعه قرارداد آن ايجاد مبناي كه شود مي گفته ضرري به قراردادي، اقتصادي ضرر

 براي خودروساز كنيد فرض. دكر ذكر اي نمونه توان مي بهتر فهم براي. است طرفين
 ارسال در تأخير علت به. دكن مي خريداري خارج از را دستگاهي خودرو، ةبدن ةرقو ساخت
 مقرره موعد در دتوان مين است، خودروساز كه خريدار فروشنده، ةناحي از دستگاه

 از فسخ حق اعمال از پس رو ازاين و دهد خريدار تحويل و توليد را مربوطه خودروهاي
 ضرر متحمل حيث اين از و شود مي وي به التزام وجه پرداخت به مجبور خريدار، ةناحي

 قرارداد آن پيدايش قلمرو و مبدأ اينكه لحاظ به را اقتصادي ضرر نوع اين. گردد مي گزافي
  .)Deutsch, 1996: 79( نامند مي قراردادي اقتصادي ضرر است،

 رابطة براي اثبات مسئوليت قراردادي، وجود و اثبات قرارداد، امري ضروري است و احراز
قراردادي ميان خواهان و خوانده از اركان مسئوليت قراردادي است و اين رابطه فقط در مورد 

 و اگر طرف قرارداد به شخص ديگري كه خارج از قرارداد است ضرري استطرفين قرارداد 
 كه داشت اظهار توان مي ،شد گفته آنچه حسب. بزند، اين مسئوليت قراردادي نخواهد بود

 قرارداد طرفين از احدي قراردادي تقصير اقتصادي ضررهاي گونه اين ادايج مبناي
 غيرعمدي ا يباشد عمدي تقصير ينكها از اعم ،است قرارداد ديگر طرف برابر در االجرا الزم
 ا يقرارداد اجراي در خيرأت ا يباشد قرارداد اجراي عدم از ناشي تقصير ينكه ااز اعم و

 مسئوليت بر ناظر را ضررها از دسته اين توان مي رو، ايناز. مزبور قرارداد اجراي در نقص
 فرايند و بوده قرارداد اصل مسئوليت از منفك كه دانست قراردادي تقصير از ناشي مدني
 عام قواعد براساس ا يشود جعل طرفين ةناحي از دتوان مي نيز تحقق صورت در جبران

 .باشد مدني مسئوليت

  
 اديغيرقرارد اقتصادي ضرر. 2.2.2

 ايجاد قرارداد از خارج يها مسئوليت اثر در كه است ضرري غيرقراردادي، اقتصادي ضرر
 فعل اثر در كه است فكري اموال نقض اقتصادي، ضررهاي گونه اين بارز مصداق .شود مي

 اقتصادي ضررهاي. گيرد مي قرار نقض موضوع قانون حمايت مورد فكري اموال ثالث،
 اين نيز آن علت و دهد مي تشكيل را اختراع نقض اويدع اصلي قسمت يدغيرقراردا

 با اشخاصاغلب  ،)غيرقراردادي برعكس( قراردادي اقتصادي ضررهاي قلمرو در كه است
 حيث ين ااز و دهند مي قرار توافق مورد را خسارت جبران ةنحو التزام، وجه بيني پيش

 معتقدند انديشمندان خيبر كه است  اينذكر ة شاياننكت. آيد نمي پيش چنداني اختالف
 جبران و ،دارند مشخصي مسئوليت ةدامن اينكه به توجه با قراردادي اقتصادي ضررهاي
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 ضررهاي با مقايسه در ،است قراردادي آزادي ةقاعد و اراده حاكميت اصل با موافق هاآن
: 1390 باديني،( دارند ارجح جبران قابليت ،ندارند اي ويژگي چنين كه غيرقراردادي اقتصادي

 نظر به صحيح و معقول امري مدني قانون 240 و 10 ةماد دو لحاظ با نظريه اين .)61
 تا تري مشخص ةگستر قراردادي اقتصادي ضررهاي قلمرو حيث اين از و رسد مي

  .دارد غيرقراردادي اقتصادي ضررهاي
 لحاظ به اآنه به خسارت رو ازاين و ندا غيرفيزيكي اموال از بارز مصداقي همواره اختراعات

 حال، اين با. دكن مي بروز ،است متفاوت اختراع نوع به بسته كه نقض قالب در مادي پايگاه فقد
 به دتوان مي  آنهاخصوص در اقتصادي ضرر تحقق كهگفت  بايد اموال دسته اين خصوص در
 قابليت و هستند خود حقوقي ابعاد داراي كدام هر كه صورتي دو كند؛ نمايي جلوه صورت دو
 به نسبت اقتصادي ضرر تحقق از صورت دو اين. داشت خواهند متضرر براي را برانج

  :زيرند شرح به اختراعات
 رب ناظر اختراعات خصوص در اقتصادي ضرر تحقق فرايند از نخستة چهر: اول صورت 
 خود ارزش ثالث ةناحي از مال نقض تحقق از پس اينكه توضيح است، فكري مال نقض اصل
 كاهش اين خود و ابدي مي كاهش آن، آتي منافع از اختراع مالك محروميت از نظر صرف مال

 ةازال آن، بارز ةنمون. است اختراعات خصوص در اقتصادي ضرر از بارز مصداقي ارزش،
 ةناحي از نامرغوب اختراعي ةوردافر ةارائ اثر در كه است كنندگان مصرف بين در اختراع شهرت
 رو روبه كاهش با فرابورسمانند  هايي سازمان ا يمردم نزد در اختراع ارزش بازار، در ناقض
  .شود مي

 محروميت فكري اموال خصوص در اقتصادي ضرر تحقق از دوم ةچهر: دوم صورت
 هدف بازار در آن توزيع و يساز يتجار محل از وي سرشار آتي منافع از فكري مال ةدارند
 هدف بازار در و نقض ثالث ةناحي از مالك اختراع مثال رايب كه هنگامي اينكه توضيح. است
 اختراع ماهيت به بسته ابهينمعت كاهش با بازار در اختراع اصلي مالك فروش ،شود مي توزيع
 همين در حال. شود مي محروم خود الحصول محتمل منافع از وي حيث اين از و شده مواجه
 ،شود توزيع بازار در و پياده الكا روي رب و توليد نامناسب كيفيتي با اختراع كه درصورتي فرض

 مالك خصوص در اقتصادي ضرر اول صورت حيث اين از و كاهد مي را اختراع ارزش تنها نه
 دوم صورت مال، آن ةآيند منافع از مالك ساختن محروم لحاظ به بلكه ،شود مي محقق مال آن

 ارزشيابي قابل االصول علي كه ضرر از چهره دو با را مالك و كند مي نمايي جلوه اقتصادي ضرر
 ضرر از بارز مصداقي وارده ضررهاي ةچهر دو هر. سازد مي مواجه ،هستند خسارت تدارك و

 موضوع آن دقيق گذاري ارزش با بايست مي كه هستند اختراع حق نقض بر ناظر اقتصادي
 گفت ذعانا بايد شد، بيان كه گونه همان ، مذكورموارد لحاظ با. گيرند قرار مالي تدارك و جبران
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 تر ازفرا معنايي و نيست النفع عدم با مرادف القاعده علي ما حقوقي نظام در اقتصادي ضرركه 
 . است نيز فكري مال بر وارده بالفعل خسارت شامل كه دارد آن

  
   اختراع حق گذاري ارزش. 3

ش كه سخن از ارز هنگامي. شود مي ناميده گذاري ارزش تعيين ارزش مال در اصطالح فرايند
مندي  مندي، فايده معناي اول از ارزش، همان رضايت. كند مي دو معنا به ذهن خطور ،شود مي

عنوان  به كه از آن شود مييا مطلوبيتي است كه از مالكيت يا مصرف يك كاال نصيب انسان 
 كه در اينجا ست يك كاال2 و معناي دوم از ارزش، ارزش اقتصاديشود مي ياد 1ارزش مصرفي

ي حاصل از تقسيم ها جويي در هزينه صرفهمنظور از ارزش اقتصادي، منفعتي است كه در اثر 
و به محض انجام يك مبادله ظهور شود  ميصورت بالقوه ايجاد  بهجامعه يك ي اجزاكار بين 

كل ارزش اقتصادي يك كاال شامل سه جزء رو  ازاين. ديآ يدرمصورت بالفعل  بهو  كند مي
منفعتي كه  )شده براي توليد آن توسط توليدكننده؛ ب صرفي ها هزينه )الف: شود يم

منفعتي كه  )آورد؛ ج ميدست  بهشده   صرفةهزينتوليدكننده از مبلغ فروش مازاد بر 
كه خودش بخواهد آن را  زمانيكمتري از  ةهزين زيرا ،كننده از خريد كاال خواهد برد مصرف

  .)3: 1396 فناوري، گذاري ارزش ةنام شيوه( وردن آن كاال پرداخت خواهد كرددست آ هب براي ،توليد كند
 و توسعه توليد، مراحل لحاظ با اختراعات گذاري ارزش روش ،شد گفته كه گونه همان
 عمالً اختراع، توزيع و توليد از مرحله هر در زيرا ،باشد واحد دتوان مين آن سازي تجاري
 از غلط اطالعات ةارائ به واحد روش لحاظ بدين و يستن يكسان درآمدها متعاقباً و ها هزينه
 در اختراعات، گذاري ارزش يها روش لحاظ با و زمينه اين در. شود مي منتهي ارزياب ةناحي
 و گذاري ارزش روش عنوان هر ذيل و تبيين اختراع نقض حصول ةگان سه مراحل اول، ةوهل

 .گيرد مي قرار رحط موضوع شده نقض اختراع ريالي معادل تعيين

  
  )آزمايشگاهي( نخستين اختراع. 3.1
 با) آزمايشگاهي( نخستين اختراع مفهوم نييتب شد، خواهد بحث و بررسي مبحث اين در آنچه
 روش متعاقباً و تجاري مئعال و صنعتي يها طرح اختراعات، از حمايت قانون لحاظ
 بررسي ذيل شرح به كهت سآنها نقض حصول از پس اختراعات از دسته اين گذاري ارزش

 .شود مي

 
  

                                                            
1. Consumption Value 
2. Economic Value 
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   نخستين اختراع شناسي مفهوم. 3.1.1
 آزمايشگاهي يها بررسي ةمرحل در و است نرسيده سازي تجاري ةمرحل به هنوز كه اختراعي«

 گامي نخستين عنوان به مرحله، اين .)63: 1396 فكور،( »شود مي ناميده نخستين اختراع دارد، قرار
 انعقاد به مبادرت حمايتي، فرايندهاي انجام با بنيان دانش يها سازمان هك شودمي گرفته درنظر
 مرحله اين هاي تالش. كنند مي آن از برداري بهره مجوز اخذ طريق از فناوري مالك با قرارداد
 انجام همچنين و اوليه ةگرفت شكل يها نظريه و ذهني دانش كردن اجرايي به معطوف اغلب
 مرحله، اين در واقع در.  استذهني هايايده آزمون براي ايشگاهيآزم تحقيقاتي هايفعاليت

 يا نهايي كاربر براي مشخصي ارزش چه به تحقيقاتي يندافر خروجي كه دارد وجود ابهام اين
 به مرحله اين در هگرفت انجام هاي آزمايش و فني هايبررسي چنانچه. شد خواهد تبديل مشتري
 طرف، يك از كه معني بدين شود،منجر  تجارتي و فني دبع دو در روشن اندازيچشم ايجاد

 از نسبي اطمينان ،ديگر طرف از و شود محرز تحقيقاتي يندافر از عملياتي نتايج به دستيابي
 و هاپژوهش ةادام براي گذاريسرمايه آيد، دست به يندافر خروجي براي بالقوه بازار وجود
 اختراع گرفت نتيجه توان مي بنابراين، .)63: 1396 فكور،( گيردمي صورت نمونه پيش ةتوسع

 بحث، مورد فني دانش آزمايشگاهي، يها بررسي در و كرده گذر ايده، ةمرحل از نخستين
 حيث از نخستين اختراع مفهوم به نگاهي با. است شده داده تشخيص سودده احتماالً و دار آينده

 از مرحله اين رسد مي نظر به ،1386 سال قانون در اختراع مفهوم گرفتن درنظر با و حقوقي
 تجاري اسرار حقوقي نظام بر حاكم شرايط لحاظ با تجاري اسرار قالب در اصوالً اختراعات
 بروني تجسم مادي قالب در اختراع بر ناظر فناوري هنوز زيرا ،گيرند مي قرار حمايت موضوع
 بودن الكترونيكي صورت در دتوان مي تنها كه است اي خالقانه يها انديشه صرفاً و است نيافته
 رو، ازاين 1.گيرد قرار حمايت موضوع 1382 مصوب الكترونيك تجارت قانون 64 ةماد قالب در

 درنظر آزمايشگاهي اختراعات از حمايت براي جايگاهي ايران حقوق در اختراعات نظام
 گذاران قانون همانند ما گذار قانون كه بود بهتر. شود مي تلقي اساسي خأل اين و است نگرفته

 شناسي رسميت به با 3هندوستان ا ي2چين مثل اي توسعه حال در و همسطح تاًّبنس كشورهاي
 آنها ايجاد و توليد كه ارزشمند اموال دسته اين از را حداقلي حمايتي تجاري اسرار از حمايت
 زمايشگاهيآ اختراعات معنونه موارد لحاظ با. آورند عمل به ،جامدنا مي طول به ها ماه بعضاً

 قالب در ،شد گفته آنچه وفق ،باشند جاري يا ايجاد الكترونيك مبادالت بستر در كه درصورتي
                                                            

 غيرقانوني تحصيل  الكترونيكي،مبادالت بستر در عادالنه و مشروع هاي رقابت از حمايت منظور به« :دارد مي مقرر 64 مادة. 1
 جرم الكترونيكي محيط در ثالث اشخاص براي آن افشاي ياو  خود براي مؤسسات و ها بنگاه اقتصادي و تجاري اسرار

 ».رسيد خواهد قانون اين رد مقرر مجازات به مرتكب و محسوب

 .1993هاي نامشروع و حفظ اسرار تجاري مصوب   تبقانون جلوگيري از رقا. 2

 .1991قانون حمايت از اسرار تجاري و اطالعات محرمانه مصوب . 3
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 از صرفاً صورت اين غير در ،گيرند مي قرار حمايت مورد الكترونيك تجارت قانون 64 ةماد
 ماليت نظام ةويژ يها حمايت از و رنددا حمايت قابليت مدني مسئوليت عام قواعد طريق
 . بود خواهند محروم يفكر

  
  آزمايشگاهي اختراع گذاري ارزش. 3.1.2

 گذاري ارزش براي روش بهترين ،گيرد قرار نقض موضوع مرحله اين در اختراع كه صورتيدر
 از اختراع ارزش هزينه، بر مبتني ةشيو براساس. است هزينه بر مبتني روش وارده نقض ميزان
 & Gordon( شود مي تعيين آن ةتوسع و ايجاد براي زمال يها هزينه و مخارج گيري اندازه طريق

Russell, 2005 :168(. جانشيني اقتصادي اصل مبناي بر شيوه اين )كه دارد قرار) 6: 1385 فرد، اعاليي 
 مشابه دارايي يك تحصيل يا ايجاد براي كه ييها هزينه از بيشتر محتاط، گذار سرمايه آن طبق بر

 مال ارزش شيوه اين در. نيست موردنظر فناوري براي پرداخت هب حاضر كند، تحمل است الزم
 استفاده، مدت بازار، تقاضاي اقتصادي، منافع. شود مي مربوط آن اي هزينه ساختار به فكري

 جايگاهي شيوه اين در استهالك تناسب به تعديل و است مواجه آن با خريدار كه خطرهايي
 متفاوت تواند مي ،رديگ يم قرار توجه مورد يگذار زشار فرايند طي كه اي هزينه ساختار. ندارد
  .Vittorio and Gilardoni, 2009: 161)( باشد

 پيشنهاد آزمايشگاهي و نخستين اختراعات در دليل اين به هزينه بر مبتني ةشيو از استفاده
 مثبت نقدي جريان يا مدت كوتاه ةآيند درآمد يا جاري درآمد هيچ مرحله، اين در كه دشو مي

 نخستين مراحل در توسعه، و تحقيق يها فعاليت شكست يا موفقيت احتمال. ندارد وجود
 اعتمادي قابل بيني پيش توان نمي نتيجه در و است زدن تخمين قابل دشواري به اختراع ةتوسع

 هزينه، بر مبتني روش اعمال در. داد دست به مرحله اين در گذاري سرمايه نقدي جريان از
 مورد را بدوي ةايد از نخستين اختراع ةتوسع براي نوآور توسط شده صرف ةاولي ةهزين ارزياب
 شيوه اين از حاصل ةنتيج خصوص در توافق .)EU Helpdesk, 2015: 5( دهدمي قرار توجه
 نوآور، توسط گرفته انجام هايهزينه اعالم و نگهداري براي رسمي ةشيو وجود به اغلب
 نوع اين ،)ارزياب و نوآور (طرف دو ييدأت مورد رسمي كمدار وجود صورت در. دارد بستگي
 اما. گرفت خواهد انجام طرفين توافق و اعتماد ميزان باالترين و چالش كمترين با گذاري ارزش

 توسط رسمي مدارك و اسناد اختراع، ةتوسع از مرحله اين در كه واقعيت اين به توجه با
 وجود ايهزينه هايصورت ةتهي براي ايگرفته شكل سازماني ساختار و نشده تهيه شخص
 تمامي ،)دهنده ليسانس (فني دانش ةدارند كه بود خواهد صورت اين به عملياتي ةشيو ندارد،
   .)65- 67 :1396 فكور،( ندكمي اظهار را اختراع ةتوسع فعلي ةمرحل تا گرفته انجام هايهزينه
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 مطابق مستند سوابق مبناي بر اي هزينه اطالعات ةارائ است ضروري كه است ذكر شايان
 فرايند در كه اشخاصي دستمزد و حقوق اوالً اينكه توضيح ،شوند محاسبه ها هزينه ساختار
 از خارج مهندسان و مشاوران به كه مبالغي دوم اند، بوده دخيل اختراع ةتوسع و تحقيق
 و حقوق پرداخت براي كه اضافي مبالغ سوم است، شده پرداخت توسعه و تحقيق ةمجموع
 باالدستي يها هزينه و اوليه مواد چهارم است، يافته تخصيص پشتيبان كاركنان و مديران يمزايا
 توليد ةهزين و رايانه توسط ها داده پردازش زمان و تجهيزات ها، دستگاه اداري، فضاي شامل
 با. ندوش بررسي دقيق كامالً صورت به اجرا و مستندسازي يها هزينه و كردن آزمايش ،ها نمونه
 ارزش است، نياز فناورانه اختراع به دستيابي براي بينانهواقع طور هب كه هاييهزينه ةمحاسب
 روش اين از استفاده براي بنابراين،. آيدمي دست هب مجدد توليد ةهزين ةشيو براساس اختراع
 نياز ردمو شروع ةنقط همان از اختراع توليد براي كه ييها تالش و ها هزينه تمام است الزم
 در. شد اشاره آن به كه است مواردي تمامي بر مشتمل هاهزينه اين كه شود زده تخمين ،است
 به توجه با اختراع ةتوسع از مرحله اين در درآمد بر مبتني ةشيو از استفاده كه گفت بايد نهايت
 .يستن پذيرامكان بيني،پيش امكان عدم تر،مهم آن از و فعال درآمدزاييِ جريان نبود

  
  نمونه پيش اختراع .3.2

 ذيل شرح به كه هستند نمونه پيش اختراعات ايران، حقوقي نظام در اختراعات از دسته دومين
 .شد خواهد تحليل آن گذاري ارزش روش متعاقباً و بررسي قانون ةدريچ از آنها مفهوم بدواً

  
  نمونه پيش اختراع شناسي مفهوم .3.2.1
 نتايج كردن عملياتي منظور به آن، در كه است اختراع توليد از اي مرحله نمونه پيش اختراع
 نتايج تا شودمي ساخته نمونه براي اختراعي يندافر يا وردهافر از اي نسخه پيشين، هايپژوهش
 قرار توجه موضوع مرحله اين در آنچه واقع، در. دشو تبديل واقعي خروجي به تحقيق

 است ايده ةتوسع ةمرحل در افتهي انجام فكري يها شتال از واحد اي نمونه توليد ،گيرد مي
 و است قبلي ةمرحل در مثبت نتايج به دستيابي مرحله، اين شروع شرطپيش .)19: 1395 كوثري،(

 در وكاركسب و فني مطالعات نتايج به نوآور، يا گذارسرمايه توسط مالي منابع مينأت ةادام
 هايويژگي و هاقابليت كه ملموس خروجي ةنمون يك ايجاد با. دارد بستگي قبلي ةمرحل

 پذيرامكان طراحي هاي ضعف و هاكاستي تشخيص دارد، را نهايي محصول براي شده طراحي
 نوآور فرد ذهني مفهوم ةكنند اثبات تواندنمي تنهايي به مهندسي هايطرح واقع، در. شودمي

 كار شده طراحي كه گونه همان اوريفن كه شود مي ايجاد اطمينان اوليه ةنمون ساخت با و باشد
 قبلي ةمرحل به نسبت ،باشد رسيده توسعه از مرحله اين به كه فناوري ارزش شك بي. كندمي
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. است طرح عملياتي ريسك كاهش از ناشي موضوع اين كه يابدمي افزايش چشمگيري طور به
 يك شكل به معموالً نمونه پيش اختراع گرفت نتيجه توان مي ،شد بيان آنچه حسب بنابراين،

 ساخته ابتدايي شكل به ا يدست با معموالً كه است فناورانه فرايند ا يوردهافر از واحد ةنمون
 توليد سوددهي اما است؛ سازي تجاري به تر نزديك قدم يك اختراع مرحله، اين در. است شده
  .)Gordon & Russell, 2005: 285( است نشده ثابت هنوز وسيع مقياس در

 حقوقي نظام در نمونه پيش اختراعات كه است اين شود مي مطرح مرحله اين در كه يالؤس
 از حمايت قانون در كه گفت بايد پاسخ در گيرند؟ مي قرار حمايت موضوع قالبي چه در ما

 نام به چيزي مربوط قوانين ساير ا ي1386 مصوب تجاري عالئم و صنعتي يها طرح اختراعات،
 از دسته اين كه دكن مي ايجاد را ابهام اين و است نشده شناخته آزمايشگاهي پيش اختراع

 نمونه پيش اختراع كه گفت بايد پاسخ در. ندارند اختراعات نظام در جايگاهي اختراعات
 صورت در دتوان مي نيز اختراع اين. است سازي تجاري از قبل ولي عيار تمام اختراع از مصداقي
 رو ازاين. شود حمايت و ثبت صنعتي مالكيت ةادار در اختراع ماهوي و شكلي شرايط رعايت

 و ماهوي و شكلي شرايط داشتن لحاظ با 1386 سال قانون وفق ،باشد شده ثبت كه درصورتي
 ،باشد نشده ثبت كه درصورتي اما ،گيرد مي قرار حمايت موضوع اختراع ةگواهينام اخذ از پس

 ا ينخستين اختراع كه كند مي طي را روندي همان و ندارد حمايت جهت نيمع حقوقي عنوان
 مبادالت بستر در اگر نمونه پيش اختراع دوم شكل در ديگر، عبارت به. كند مي طي آزمايشگاهي
 اين غير در و الكترونيك تجارت قانون 64 ةماد قالب در ،باشد شده ايجاد ا يتوليد الكترونيك

 .دارد را حمايت قابليت مدني مسئوليت عام قواعد قالب در صورت

  
  نمونه پيش اختراع گذاري ارزش .3.2.2

 دو بين وارده خسارت ةمحاسب منظور به بايد شود، نقض مرحله اين در اختراع كه درصورتي
 مالي حمايت با مرحله اين كه است زماني رب ناظر اول فرض. شد لئقا تفكيك فرض
 ارزش دنكر جمع از حاصله، اختراع ارزش صورت، اين در. پذيرد مي صورت گذار سرمايه
 كردن لحاظ با گذار سرمايه گذاريسرمايه و قبل ةمرحل در شده محاسبه توافق مورد نهايي
 مرحله اين مالي مينأت كه است زماني بر ناظر دوم فرض. شودمي محاسبه پول زماني ارزش
 ايهزينه روش از استفاده بر عالوه صورت اين در. باشد پذيرفته صورت اختراع مالك توسط
 پذير امكان نيز درآمد بر مبتني رويكرد از استفاده امكان حدودي تا قبلي، ةمرحل در شده ارائه

 توليد در گذاري سرمايه نوع جدايش فرض، دو اين بين تفكيك دليل. شود مي پيشنهاد واست 
 ةزنجير كنوني ارزش معادل دارايي هر ارزش درآمد، بر مبتني روش براساس. است اختراع
 دست به شود، مي تحصيل موردنظر خاص اختراع از برداري بهره و انتفاع از كه آينده ليما منافع



  
 681   گذاري آن                             تحليل حقوقي ضرر اقتصادي ناشي از نقض اختراع و فرايند ارزش 

 

 نوع ترين ساده. دارد قرار انتظار اصل مبناي بر شيوه اين .)Gordon & Russell, 2005: 285( ديآ يم
 آن از دمقصو معموالً كه) 3: 1390 ، و همكاراناردكاني فاطمي( است 1سرانگشتي ةقاعد ةشيو شيوه، اين
 معادل ،شود مي تعيين رايج وجه به كه اختراع ارزش )الف: است زير حالت دو از يكي
 صورت به كه اختراع ارزش )ب ؛است فكري مال از استفاده از ناشي انداز پس قيمت چهارم يك

 وضع از قبل ناخالص سود چهارم يك معادل شود، مي تعيين خالص فروش قيمت از درصدي
 آورد مي دست به فناوري ةدربرگيرند محصوالت فروش ةنتيج در اليه نتقلم كه است ماليات

 .)53-54: 1393 ، و همكارانروشن(

 دپذير صورت اتكايي قابل و دقيق مطالعات است الزم دوم فرض در اختراع ارزيابي براي
 كهاين به توجه با. شود برآورد اختراعي فرايند ا يوردهافر ةارائ از حاصل درآمد و بازار و

 همراه خطا زيادي درصد با برآورد اينشك  بي است، نشده بازار وارد هنوز فناورانه محصول
 اينكه به بردن پي راه از فروش بينيپيش واقع، در. شود محسوب 2تنزيل نرخ در دباي كه است
 هب توجه با مرحله اين در و است پذيرامكان ،اندداده انجام يا كنندمي چه گويند،مي چه مردم
 يا آزمايشي فروش امكان و دكر اعتماد هاگفته به دباي صرفاً ،نيست آماده نهايي محصول اينكه
 بينيپيش از حاصل نتايج اطمينان ةدرج نتيجه در و ندارد وجود خريداران قبلي رفتار تحليل
 دشومي پيشنهاد نمونه پيش ةمرحل در فناوري گذاريارزش براي كلي طور به. است كم فروش

 ايهزينه رويكرد از استفاده. شود استفاده همزمان درآمد و هزينه بر مبتني رويكرد دو هر از
 .است پذيرامكان نيز مرحله اين در آزمايشگاهي اختراع براي شده ارائه روال همان مطابق

  
  شده سازي تجاري اختراع .3.3

 و كرده طي را قبل ةمرحل دو كه هستند اختراعاتي بحث، موضوع اختراعات، از دسته آخرين
 مفهوم ذيل در. است شده استفاده و توزيع هدف بازار در و شده سازي تجاري حاضر حال در
 .شود مي معين دقيق صورت به آنها گذاري ارزش روش و اختراعات از دسته اين

  
  شده سازي تجاري اختراعات شناسي مفهوم .3.3.1
 جديد تقاضاي رفع بر مبتني جديد يرايندف ا يخدمت ،وردهافر خلق سازي، تجاري از منظور
 پيش از يها ايده براساس فرايند اي وردهافر توليد معناي به سازي تجاري ديگر، عبارت به. است

است  متقاضيان و كننده مصرف به آن فروش نهايت در و تحقيقاتي مراكز در شده پرورانيده
                                                            

1.  Rule of Thumb 
خصي در آينده قابل بندي مشتنزيل روشي است براي تخمين ارزش حال يا ارزش فعلي جريان وجوه نقدي، كه در زمان. 2

يك دالر امروز، بيشتر از يك دالر فردا ارزش «مبناي تئوري و منطق اين روش، براساس اين حقيقت است كه  .دريافت است
 .رسدنظر مي ه نگهداري پول و غيره بديهي بة به داليل مختلف، از جمله وجود تورم و هزين كه اين حقيقت»دارد
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 از گذارسرمايه براي اطمينان ايجاد و نمونه پيش ساخت از پس .)7: 1396 فرامرزي، گرد سلطاني(
 هايخواسته با وردهافر تطبيق يا سازي تجاري هايفعاليت دباي اوليه، طرح توليد بودن عملي

 ةنمون توليد و مرحله اين به رسيدن از پس گفت بايد واقع در. پذيرد صورت بازار و مشتري
 ةمرحل دو در گرفته انجام هايفعاليت و مانده باقي مسير  درصد75 وكار،كسب ايجاد براي اوليه
 دو برخالف مرحله اين. دگير انجام بايد كه است چيزي آن كل از  درصد25 شامل فقط قبلي
 كننده، مصرف نياز و بازار شناخت مديريتي، و وكاريكسب هاي فعاليت با بيشتر قبلي ةمرحل
 در. يابدمي كاهش زيادي حد تا فني هايفعاليت سهم و دارد سروكار دهي سازمان و سازي تيم
 مالكيت حقوق نظام در دتوان مي و رسيده ثبت به قالبي در اختراع زياد، احتمال به مرحله اين

 حق توان مي را آن بارز ةنمون كه شود واقع گذار قانون حمايت مورد ثبت شرط به البته و فكري
 صنعتي يها طرح اعات،اختر از حمايت قانون حسب دو هر كه دانست صنعتي طرح ا ياختراع

 و مدني مسئوليت مستوجب هابدان تجاوز و گرفته قرار حمايت موضوع تجاري عالئم و
 ثيح از شده سازي تجاري اختراعات عمل در .)Li, 2009: 16( بود خواهد متجاوز كيفري
 نظام قالب در فكري اموال دسته اين از حمايت انگربي مهم اين كه شوند مي ثبت مالكيت
 .است اتاختراع

  
  شده سازي تجاري اختراع گذاري ارزش. 3.3.2

 و يابدمي كاهش فني مسائل مورد در ابهام از زيادي بخش اختراع، سازي تجاري ةمرحل در
 هايفعاليت آغاز به توجه با محصول براي تقاضا وجود و بازار به نسبت اطمينان ةدرج حتي

 كاهش معناي به موضوع اين. يابديم بهبود هدف بازار در نهايي محصول ةارائ و فروش
 ةنكت. است اختراع ةتوسع از مرحله اين در موضوع به ورود صورت در گذارسرمايه مخاطرات

 گذاري ارزش باشد، وكاركسب ةتوسع اساس و مبنا اختراع چنانچه كه است اين توجه شايان
 نزديك بسيار مفهومي و معنا و خوردمي گره شركت گذاري ارزش با شده، سازي تجاري اختراع

 گذاري ارزش فرض است، اختراع گذاري ارزش هدف، كه آنجا از ولي ،نندك مي پيدا هم به
 و شده سازي تجاري ةمرحل به دستيابي به توجه با. شودمي گرفته ناديده مرحله اين در شركت
 درآمد بر تنيمب رويكرد از استفاده قبلي، مراحل به نسبت كمتر خطايي با درآمدها برآورد امكان

 همانند نيز مرحله اين در نگارنده، نظر به. است پذيرامكان ترييشب قطعيت و اطمينان ةدرج با
 عني يمرحله اين انجام در گذار سرمايه اينكه اول فرض ؛است متصور فرض دو پيشين، ةمرحل

 يساز تجاري اينكه دوم فرض ؛است داشته مشاركت اختراع ةتوسع در فناوري سازي تجاري
 در. است پذيرفته صورت فناوري مالك خود مالي ةپشتوان با و اختراع حق مالك توسط اختراع

 ارزش كل باشد، هگرفت انجام اختراع مالك توسط سازي تجاري يندافر چنانچه صورت، اين
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 ،باشد هگرفت انجام گذار سرمايه توسط سازي تجاري كهدرصورتي و است مالك به متعلق
 گذار سرمايه عني يوي به متعلق مرحله اين و نمونه پيش ةمرحل در گذاريارزش التفاوت مابه
 . است

  
  گيري نتيجه. 4
. شناخت رسميت به صرف اقتصادي ضرر عنوان بهتوان  مي را فكري مال بر وارده ضرر. 1

 كه است وصفي عبارتي است، غرب حقوقي نظام در ضرر اقسام از كه اقتصادي ضرر مفهوم
. است گرفته قرار نويسندگان موردنظر مدني مسئوليت ةحوز در و افته يراه ام حقوقي نظام در
 قابليت اما ،ندارند ايران حقوقي نظام در دقيقي و معادل مفهوم اصوالً ضررها از دسته اين

 اختراعات بر وارده نقض. دارند نيز النفع عدم نهاد نظير را مشابه نهادهاي ساير با تطبيق
 اصولي به عنايت با ايران حقوق و غرب حقوق در كه ستضررها ستهد اين از مهم مصداقي

  .ندارد وجود آنها جبران قابليت در ترديدي خسارت، كامل جبران اصل مانند
 است، اختراع گذاري سرمايه و توسعه و توليد شروعة نقط خام، و خالقانه ةايد اگرچه. 2
 آن گذاري ارزش براي الزم معيار دانفق مانع اطالعات جريان آزادي اصل كه داشت درنظر بايد

 تراضي و توافق كه است ديگر معياري نيازمند خود آن گذاري ارزش حال، اين با. نيست
  .است ريالي و مالي معيار گونه هر بر مقدم قراردادي

 در سازي تجاري و توسعه توليد، ةمرحل اعم اختراع گذاري ارزش معيارهاي به تمسك. 3
 توافق هم با ريالي ارزش خصوص در طرفين كه گيرد مي قرار زيابار توجه موضوع صورتي

 كارشناس و ارزياب به امر ارجاع آن بر مقدم و گذاري ارزش صورت، اين غير در. باشند دهنكر
  .باشد نشده فناوري ريالي ارزش تعيين خصوص در توافقي كه است موردي در

 تشخيص بر مبتني فناوري، نقض از ناشي مدني وليتئمس و خسارت جبران فرايند. 4
 مكلف قضايي مقام اجرا، مقام در اينكه توضيح. است شده نقض فناوري اي مرحله ماهيت
 با سپس وكند  تعيين كارشناس براي ،است شده نقض آن در فناوري كه را اي مرحله است
 دستور موضوع را فناوري حقوقي گذاري ارزش مراتب وي، ارشاد و كارشناس به امر ارجاع
 يفناور از تر سهل نخستين فناوري نقض خسارت تدارك عقالً بسا چه. دهد قرار خود

 .است شده سازي تجاري
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