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چکیده
محتکران حق اختراع 1در زمره مؤسسات غیرتولیدی در حووزه اختراعاتدود کوا مالکیوت یووا ی
اختراع را بدون قصد بهرهبرداری از آن با دست میآورنود .آن وا اختوراع موورد نخور خوود را
خریداری کرده ،بودون بهورهبورداری از آن مدتخور نقوخ اختوراع توسوا بدگواه وای اقتصوادی
میماندد .پس از وقوع نقخ و تجاریسازی اختراع توسا بدگاه تولیدکددده ،محتکر حوق اختوراع
با تهدید با طرح دعوای نقخ با دنبال اعطای لیسانس با حقاالمتیواز موورد نخور بوا ایوا بدگواه
است .با دلیل ویژیی ای نخام حقوق اختراعات آمریکا ،ایا مؤسسات اولیا بوار در ایوا کشوور
شکل یرفتااند و امروزه نیز مرکز اصولی فاالیوت آن وا آمریکوا اسوت .از لحوار تواریچی آن وا
زمیداساز ظهور ایا مؤسسات بوده ،ایجواد مالکیوت وای خصوصوی متاودد و خورد در حووزه
اختراعات و ویژیی وای نخوام حقووق اختراعوات ایوا کشوور اسوت .علیورغ ایواکوا برخوی از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٭ نویسدده مسؤول مقالا:
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: patent troll .1واژه  patent trollواژهای با بار مدفی است کا از دو فصل  patentبا مادای اختراع و  trollبا
مادای غول تشکیل شده است .اشچاصی کا با ایا عدوان نامیده میشوند مالک اختراعات متاددی ستدد کا مدبع
کسب درآمد آن ا است و از ایا جهت کا با دنبال تجاریسازی و استفاده عملی ازاختراعات خود نیستدد شاید
بتوان مسامحتاً آنان را محتکران اختراع دانست .با توجا با نبودن واژه مداسب فارسی ماادل کا نشاند دده
ما یت واقای آن ا باشد در متا حاضر ایا واژه با مادای محتکر حق اختراع با کار میرود.
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حقوقدانان ایا اشچاص را عاملی در جهت افزایش انگیزه مچترعان ،ایجاد سرمایا برای آن وا و
در کل وجودشان را برای نخام حقوق اختراعات سودمدد میداندد ،پیامد ای مدفی زیادی کا ایوا
مؤسسات داشتااند سیست قضایی و قانونگذاری را در جهت مقابلا با آن ا برانگیچتا است.
واژگان کلیدی :اختراع ،محتکر حق اختراع ،پتدت تیکت ،قرارداد لیسانس ،نقخ حق اختراع

 .1مقدمه
در سال وای اخیور فصول اعخموی از تجوارت برخوی از شورکت وا را حقووق ناشوی از
مالکیت ای فکری تشکیل مید د و شرکت ایی ایجاد شدهاند کا با صوورت تچصصوی
موضوع فاالیت آن ا مدیریت ایا اموال فکری و حقوق ناشی از آن با ویژه حق اختوراع
است .در ایا میان مؤسساتی ستدد کا با با دست آوردن اختراعات فاوالیتی در زمیدوا
تجاریسازی آن ا نمیکددد و دف آن ا صرفاً اعطای لیسانس نسبت با ایا حق فکری
خود از طریق تهدید با اقاما دعوای نقخ اسوت .ایوا مؤسسوات محتکوران حوق اختوراع
نامیده میشوند .محتکران حق اختراع ممکا است در قالب اشوچاص حقووقی یوا حقیقوی
فاالیت کددد؛ ولی غالباً در قالب اشچاص حقوقی دیده مویشووند .تاریود دقیقوی از ایوا
مؤسسات داده نمیشود و وجود آن ا و فاالیتشان غیرقانونی نیست.
موفقیت محتکران بستگی با نقخ اختراعشان توسا بدگاه وای اقتصوادی دارد .بوا
میا جهت در انتچاب اختراعات خود تحقیق و مطالاا کافی دارند و اختراعی را انتچواب
میکددد کا امکان نقخ آن توسا شرکت ای تولیدکددده بیشتر باشود .علیورغ ایواکوا
آن ا زمان و زیداای صرف تحقیق وتوساا نمیکددد با خرید اختراعات مورد نخرشان
و اجرای حقوق ناشی از آن ا مبالغ زیادی را نصیب خود مویسوازند .در ایوا مقالوا بوا
شداسایی مفهوم محتکر حق اختراع و زمیدا تاریچی ظهور آن آثار مثبوت و مدفوی آن را
بررسی میکدی .
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 .2مفهوم
محتکر حق اختراع واژهای با بار مدفی است کا یچ مادای رسمی ندارد و بیشتر باعو
افزایش ابهام درباره ما یت ایوا مؤسسوات مویشوود و بورای نامیودن نووع خاصوی از
اجراکدددیان حقوق ناشی از اختراع با کوار رفتوا اسوت .تاواریفی کوا از ایوا شچصویت
حقوقی میشود غالباً بح برانگیز و مورد انتقادند.
شداخت صحیح ایا شچصیت حقوقی با توجا با روش کار آن نشان مید د کا ایوا
مؤسسات یکی از موارد زیر ستدد:
 -1مؤسساتی کا اختراعات قدیمی و بح برانگیز و بهره بورداری نشوده مؤسسوات
دیگر را خریداری میکددد تا بتواندد در مورد آن ا در برابور صودایع دیگور ادعوا و طورح
دعوا کددد .برای ایا محتکران دف ایجاد فداوری وجود ندارد و درآمود آن وا ناشوی از
کسب اختراع و لیسانس دادن آن است 1 .ایا مؤسسات ممکا است شرکت وایی باشودد
کا اصالتاً فروشدده محصوالت بودهاند 2 ،ولی کامالً تولید خود را قطع کرده ،صورفاً بور
لیسانس دادن اختراعات خود تمرکز کردهاند.
 -2شوورکتی کووا بوودون خریوود اختووراع ،بووا مشووتریان خووود بوورای شداسووایی نوواقخ
اختراعشان و طرح دعوا علیا او کمک کورده 3 ،در صوورت توافوق طورفیا بورای اناقواد
قرارداد لیسانس خدماتی را در مرحلا مذاکرات آن ارائا مید د.
 -3مؤسسات حقوقی 4کا برای موکالن خوود علیوا نقوخکددوده اختوراع طورح دعووا
میکددد .ایا مؤسسات حقوقی با صورت تچصصی در زمیدا اختراع فاالیت مویکددود و
درآمد آن ا بچشی از حق امتیاز قرارداد لیسانس در صورت توافق طرفیا یوا خسوارات
پرداختی است [ ،1ص.]12
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. trolling buyer
2. trolling resurrector
3. trolling agent
4. trolling lawyer
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با طور خالصا مراحل شکلییری فاالیت محتکران حق اختراع با ایا صورت است:
 -1مرحلا اول یافتا اختراعاتی است کا از نخر آن وا واجود ارزش اقتصوادی بووده،
دارای سا ویژیی باشدد :اول ایاکا مربوو بوا زمیدواای از فدواوری باشودد کوا رقبوای
زیادی دارد .دوم ایاکا دارای حوزه شمول یستردهای بوده ،احتموال نقوخ آن وا زیواد
باشد؛ زیرا در ایا صورت آن ا میتواندد شرکت ای متفاوتی را مورد دف قرار د دود.
سومیا ویژیی ،پاییا بودن قیمت است .محتکران در پی ایا ستدد تا با ک توریا زیدوا
اختراعات مورد نخرشان را با دست بیاورند .از آنجا کا ایوا سوا ویژیوی بویشتور در
اختراعات مربو با فصل ای فداوری اطالعات ،نرمافزار و بیوتکدولوژی باوفوور یافوت
میشود ایا اشچاص بیشتر در ایا زمیدا ا فاالیت دارند .در ایا صدایع افوراد زیوادی
رقابت میکددد و مبالغ باالیی را صرف تحقیق و توسواا مویکددود توا سوه خوود را در
بازار افزایش د دد و از طرفی اختراعات ایا فصل ای فداوری یسترده و ارزانتر اسوت
و لذا ما ویژیی ای ذکر شده را دارند.
 -2مرحلا دوم مورد دف قراردادن شرکت مورد نخر است .برای ایا مدخور شورکتی
را انتچاب میکددد کا امکان لیسانس دادن با او وجود داشتا باشد و شرکتی باشود کوا در
صورت اقاما دعوای نقخ اختراع علیا او سرمایا زیادی از دست بد د [ ،2ص.]5

 .1-2نحوه تعامل محتکران حق اختراع و شرکتهای مورد هدف
محتکر حق اختراع در مجموع دو نمونا استراتژی دارد .در اولیا نوع اسوتراتژی ،تهدیود
با متوقد کردن فاالیت نقخکددده با وسایل قانونی میکدد و براساس ایا تهدید درباره
دریافت حق امتیاز برای استفاده ای آیدده از تکدولوژی توسا نقخکددده موذاکره موی-
کدد .برجستاتریا ایا وسایل قانونی قرار مدع دائ  1است کا با مادای دستور دادیاه در
متوقد کردن فاالیت ناقخ تا زمان صدور حک دعوا است .استراتژی دیگر فشار وارد
کردن با نقخ کدددیان برای پرداخت حق امتیاز یا خسارت حک شده برای مودتی اسوت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. permanent injunction
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کا حق اختراع را نقخ کردهاند؛ با ایا ترتیب کا محتکران قرار مدوع دائو نمویخوا دود،
بلکا خسارات را مطالبا میکددد [.]3
شرکت مورد دف محتکر حق اختراع از قدرت انتچواب محودودی برخورداراسوت و
تدها چهار راه در برخورد بوا ایوا اشوچاص در پویش رو دارد )1 :قبوول اناقواد قورارداد
امتیاز بهرهبرداری و پرداخت حق امتیاز )2 ،پذیرش ریسک دفاع در برابر دعووای نقوخ
اختراع و متحمل شدن زیدا ای سدگیا ایا دعاوی )3 ،کدارهییوری از بوازار )4 ،اقاموا
دعوا علیا محتکر .در نهایت بیشتر شرکت ا راهحل اول را ترجیح مید دد [.]4
شرکت ای موورد نخور محتکور حوق اختوراع کوا بوا اناقواد قورارداد لیسوانس روی
میآورند در سا یروه جای میییرند :یروه اول شرکت ایی سوتدد کوا سورمایا کوافی
برای دفاع ندارند .زمانی کا علیا یک شرکت فاال اقتصادی طورح دعووای نقوخ اختوراع
میشود ،میتواند عاملی برای کا ش مشتریانش باشد؛ زیرا بوار مدفوی دارد و از طورف
دیگر زیدا ای دفاع از ایا دعاوی باال است و ر شرکتی توان پرداخت حقالوکالا وای
باال و زیدا ای مربو با دادرسی و جبران خسوارت را نودارد [ ،2ص .]7یوروه دیگور
شرکت ایی ستدد کا در صورت طرح دعوای نقخ و حک با پرداخت خسارت حاضر
با پرداخت نیستدد و از طرف دیگور حاضور بوا از دسوت دادن مدوافای کوا بوا توالش و
زحمت با دست آوردند نیز نیستدد .ایا یروه نیز با اناقاد قرارداد روی میآورند .یوروه
سوم شرکت ایی ستدد کا با دلیل صرف زیدا ای زیاد برای تولیدات انبوه و داشوتا
تقاضای باال بازار مداسبی دارند و با دلیل ترسشان از صدور قرار مدع توسا دادیواه و
توقد فاالیت اشان و ضرر سدگیدی کوا بوا آن وا وارد موییوردد حاضور بوا پوذیرش
ریسک دفاع در مقابول دعووای نقوخ نبووده ،در پویش یورفتا یوک روش اموا و مجووز
بهرهبرداری را ترجیح مید دد [ ،2ص.]7

 .2-2کیفیت اختراعات مورد هدف محتکران حق اخترراع در مقاسهره را
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ساسر اختراعات
درباره اعتبار اختراعات محتکران بح

ای زیادی وجود دارد .عدهای اخترعات آن وا را

ماتبر می داندد و یرو ی ماتقدند ایوا مؤسسوات بوا دنبوال بوا دسوت آوردن اخترعوات
ضاید و ناچیزند .نخر درست در ایا باره یک نخر بیدابیا است .نمیتوان با طوور کلوی
اختراعات آن ا را ناماتبر یا ماتبر دانست ،زیورا در بسویاری مووارد دادیواه وا ادعوای
نقخ را پذیرفتا و حک با جبران خسارت مید دد و ایا فقوا در صوورتی امکوانپوذیر
است کا اختراع ماتبر تشچیص داده شود .از سوی دیگر ما اختراعات آن وا بوا ارزش
نیستدد ،زیرا با توجا با باالبودن حج درخواست ای ثبوت اختوراع و کمبوود نیرو وای
الزم برای رسیدیی با اعتبار آن ا امکان ثبت اختراعات ضاید و مبه وجوود دارد .در
زمان خرید اختراعات ماموالً محتکران با دنبال اختراعاتی ستدد کا قابلیت اسوتفاده در
محصوالت متادد داشتا و باعدوان جزء اساسی در محصوالت موجوود یوا آیدوده قابول
استفاده باشدد .با میا جهت نفع آن ا در ایا است کا اختراعات قدیمی فرامووش شوده
را کا در صدات مدرن قابلیت استفاده دارند شداسایی کددد [.]5

 .3زمینه تارسخی ظهور محتکران حق اخترراع در نارام حقرو
اختراعات
ظهور محتکران برخالف آن ا تصور میشوود مسوهلا جدیودی نیسوت ،بلکوا در یذشوتا
فاالیت آن ا با ایا میزان نبوده کا نگرانی برای سیست اختراع باشدد و مویتووان یفوت
وجود آن ا با قرن نوزد

میالدی برمییردد .ایور بوا دنبوال شوداخت ایوا مؤسسوات

باشی ابتدا باید تاریچ ا وجود آن ا را بررسی کدی .

 .1-3پتنت شارک

1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. patent sharks
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یکی از مواردی کا با دلیل شبا ت با محتکران حق اختراع باعدوان اولیا مؤسساتی کوا
چدیا فاالیتی داشتدد مطرح مییردد پتدت شوار در آمریکوا اسوت .ایوا مؤسسوات در
قرن نوزد

فاالیت داشتدد و اختراعات مربو بوا حووزه کشواورزی را مویخریدنود و

علیا کشاورزانی کا اطالعاتی از ثبت شدن فداوری مورد استفادهشوان نداشوتدد دعووای
نقخ اقاما میکردند .اختراعات آن ا با اصطالح اختراعات مربو با طراحی1بودند کوا
در کشاورزی استفاده میشدند [ ،6ص.]6
در ایوواجووا کسووانی کووا در پووی لیسووانس دادن اختراعووات بودنوود ایووا اختراعووات را
میخریدند .ایا افراد با جای تاقیب کردن تولیدکدددیان کوا بوا احتموال زیواد اختراعوات
مشابا داشتدد ،در پی اقدام علیا مصرفکدددیان اختراعات خود بر مویآمدنود و لوذا ایوا
مؤسسات برخالف محتکران با جای اقاما دعوا علیا تولیدکدددیان علیا مصرفکددودیان
اقدام میکردند و از آنجا کا کشاورزان نمیدانستدد ابزار مورد استفاده آن وا در قالوب
حق اختراع ثبت شده و مورد حمایت است ،دف ایا مؤسسات میشدند [ ،6ص.]7

 .2-3پتنت تیکت 2و تئوریهای مشا ه در اموال مادی
 .1-2-3پتنت تیکت
یکی از مسائلی کا از لحار تاریچی زمیدا را بورای فاالیوت محتکوران حوق اختوراع مهیوا
کرده است مسهلا پتدت تیکت است .سیسوت اختوراع آمریکوا دنیوایی از اختراعوات خورد
ایجاد کرده ،با نحوی کا شبکاای از حقوق مالکیت فکری کا مپوشانی دارند بوا وجوود
آمده است .پتدت تیکت با مادای اعطای حق اختوراع بوا ابتکواراتی اسوت کوا مپوشوانی
دارند و ایا مپوشانی مدجر با نقخ اختراع دیگری در صوورت اسوتفاده مالوک از حوق
اختراعش مییردد .زمانی کا اختراعوات بوا صوورت خورد و جزئوی در مویآیدود تاوداد
زیادی از آن ا کا ریک مالک متفاوتی دارند ،عداصر اختصاصی یک کواالی تجواری را
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. design patents
2. patent ticket
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در بر میییرند [ ،7ص.]5
دالیل زیادی برای ایجاد ایا مسهلا و ثبت اختراعات متادد و خورد شودن اختراعوات
وجووود دارد کووا برخووی از آن ووا عبارتدوود از )1 :بوواالبودن حجو درخواسووت ووای ثبووت
اختراعات و نبود فرصت کوافی بورای رسویدیی بوا اعتبوار اختراعوات و در نتیجوا ثبوت
اختراعاتی کا با یکدیگر مپوشانی دارند )2 ،پیشرفت فداوری و نیاز بدگاه ای اقتصوادی
با داشتا تولیدات بیشتر با استفاده از فداوری ای پیشرفتا کوا خوود مسوتلزم داشوتا
اختراعات متادد است )3 ،رویا دادیاه ا در صدور حک با قرار مدع علیوا نواقخ مدجور
با افزایش ثبت اختراعات از سوی شرکت وای تولیدکددوده بورای کوا ش احتموال نقوخ
اختراع دیگران و اقاما دعوای نقخ شده است )4 ،تغییر رویوا بدگواه وای اقتصوادی در
ثبت اختراعات خود عامل مچربی برای از بیا رفتا انگیوزه ثبوت اختوراع و افوزایش ثبوت
اختراعات ناماتبر و رشد مسهلا پتدت تیکت است .دریذشتا دف بدگاه ای اقتصوادی از
ثبت اختراعات ،کمک با پیشرفت علوم و فدواورری و اسوتفاده از اختراعوات خوود بورای
تولید محصوالت جدید با مدخور رفع نیاز ای جاماا بود؛ ولوی اموروزه در کشوور ایی
ماندد آمریکا کا مشکل پتدت تیکت وجود دارد ،دف شرکت ای تولید کددوده از ابوداعات
جدید ،کا ش احتمال طرح دعوای نقخ علیا خود است [ ،7ص.]5
مفهوم پتدت تیکت خاص حقوق اختراعات و اموال فکری نیسوت و براسواس توراژدی
ناشی از مالکیت ای خصوصی متادد مایکل لر 1در اموال واقاوی و موادی نیوز وجوود
دارد .در واقع پس از مطرح شدن تئووری لور بوود کوا ایوا سوؤال بورای تحلیلگوران در
حوزه اختراعات مطرح یردید کا آیا ایا تراژدی در اموال فکری نیز میتوانود بوا وجوود
آید .ایر بچوا ی پیشیدا تئوری لر را بررسی کدی میبیدی کا توراژدی مایکول لور بور
مبدای مقالای یرت اردیا درباره تراژدی کاال ای مشوتر بوا رشوتا تحریور درآموده
است .لذا برای شفاف شدن مسهلا پتدت تیکت دو تئوری نامبرده توضیح داده میشود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Michael Heller
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 .2-2-3تراژدی کاالهای اشتراکی

1

تراژدی کاال ای اشتراکی در سال  1963توسا یورت واردیا2مطورح یردیود .واردیا
بیان میکدد تصور کدید مرتای وجود دارد کا ما افراد امکان استفاده از آن را دارنود و
ریک از آن ا سای میکدد برای استفاده بیشتر از آن مرتوع ،یلوا بوزر توری بیواورد.
برای چدد قرن ممکا است ایا مسهلا مفید باشد؛ زیرا با دلیل اختالفوات ناشوی از نحووه
استفاده از مرتع اشتراکی بیا آن ا جدگ شکل مویییورد و عودهای نیوز در اثور بیمواری
میمیرند؛ اما سرانجام تاداد دام ا و افراد بیش از ظرفیت زمیا میشود ،زیورا ریوک از
افراد برای افزایش درآمد خود دام اضافا میکدد .ایاجا است کا تراژدی شکل میییورد؛
چرا کا ریک از افراد بدون محدودیت اقدام با استفاده از کاالی مشوتر مویکدود و بوا
ایا ترتیب ایا آزادی مدجر با نابودی ما آن میشوود .بدوابرایا واردیا موییویود در
صورتی کا در اموال مادی ،مالکیت ا خصوصی و شچصی نگوردد ،بوی نوابودی آن وا
میرود .اردیا برای حل ایا مسوهلا ،خصوصویسوازی و راهحول وای دیگوری ماندود
پرداخت خسارت و قانونگذاری را مطرح میکدد .با طوور کلوی در جوایی کوا یوک کواالی
عمومی وجود دارد ر انسانی با دلیل بواال بوردن نفوع شچصویاش در پوی بوا حوداکثر
رساندن استفاده خود بر میآید و لذا ر نخوام تووزیای بورای ایواکوا مفیود باشود بایود
چالش مدافع شچصی انسان ا را در برییرد؛ زیرا یک کاالی مشتر بودون مودیریت در
دنیایی از ثروت مادی محدود و امیال نامحدود نهایتواً بوا یونواای اجتدوابناپوذیر نوابود
میشود و ایا اجتدابناپذیری ،صفت تراژدی را کا اردیا بوا کوار بورده اسوت توجیوا
میکدد [.]8
 .3-2-3تراژدی ناشی از مالکیتهای خصوصی متعدد

3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. tragedy of commons
2. Garrett Hardin
3. tragedy of anti-commons
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با خصوصیشدن مالکیت ا نیز تراژدی دیگری شکل میییورد .در سوال  1998مایکول لور
تراژدی ناشی از مالکیت وای خصوصوی متاودد را مطورح کورد .ایوا توراژدی نقطوا مقابول
تراژدی کاالی مشتر است .در تراژدی کاالی مشتر یوک مدبوع مشوتر وجوود دارد کوا
مالکیا متادد دارد و یچیک نمیتواند مانع استفاده دیگری شود .توراژدی ناشوی از مالکیوت-
ای خصوصی متادد عکس ایا است؛ با ایا ترتیوب کوا یوک کواال دارای مالوک خصوصوی
است کا حق جلوییری از استفاده دیگران را دارد .لوذا از آنجوا کوا مالوک آن در اسوتفاده از
مالش دارای حق انحصاری است ایا مدبع اختصاصی ک تر از حد مامول استفاده مویشوود
و دیگران نیز برای استفاده از ایوا مدوابع بایود رضوایت مالوک را جلوب کددود و در غیور ایوا
صورت استفاده آن ا غیرمجاز و جرم است [ .]9ایا مشکل در جوامع اموروزی وجوود دارد
و کاال ای زیادی ستدد کا با دلیل داشتا مالک اختصاصی و عودم اسوتفاده مالوک از آن وا
بیهوده باقی ماندهاند .مانیونا کا مشا ده مییردد ایر در خصوصیشدن امووال و حقووق
انحصاری مالکان آن ا نیز افرا یردد ،ایا مسهلا تبدیل با یک تراژدی میشود؛ زیورا نموی-
تواند تهثیر مثبتی بر رشد و توساا جوامع داشتا باشد ،بلکا برعکس باعو بوا وجوود آمودن
مشکالت جدیدی مییردد .برای حل ایا مسهلا نیوز راهحول وایی پیشودهاد مویشوود؛ ماندود
پرداخووت مبووالغی بووا دلیوول عوودم اسووتفاده از مدووابع خصوصووی و ایجوواد یووک رژیو مالکیووت
خصوصی صحیح توسا دولت و بازار [ ،10ص.]4
تراژدی ناشی از مالکیت ای خصوصی متادد در اموال فکری نیز نمود پیدا میکدود.
در صورت اشتراکی بودن اموال فکری با دلیل ذات بشر کا در پی استفاده حوداکثری از
اموال مشتر و افزایش سود خود بدون در نخر یرفتا مدوافع دیگوران اسوت ،در مودت
زمان کوتا ی ایا اموال از بیا میروند و با توجوا بوا زموان و انورژی کوا درمدودان و
مچترعان و سایر دارندیان آفریدش ای فکری برای ایجاد ایوا امووال صورف مویکددود،
عدم حمایت از اموالشان انگیزه آفریدش ای جدید را در آن ا از بیا مویبورد .در نهایوت
چارهای جز حمایت از مالکان آفریدش ای فکری و اعطوای حقووق انحصواری بوا آن وا
وجود ندارد؛ ولی ایا حقوق انحصاری باید با یوناای باشود کوا بتوانود ودف سیسوت
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حقوقی را تهمیا کدد تا از مسیر اصلی خود مدحرف نگردد.
 .4-2-3آثار پتنت تیکت ر ناام حقو اختراعات
 .1-4-2-3کاهش ا تکارات و توسعه فناوری
ایر یک مؤسسا قصد تولید محصولی را دارد کا مبتدی بر چدد حق اختراع است بایود بوا
ما مالکان اختراعات مربو وارد مذاکره شده ،زیدا ای الزم برای استفاده از اختوراع
آن ا را پرداخت کدد .اغلب تولیدکدددیان برای تولید کاالیی کا دارای اجزای متادد اسوت
یک ارزیابی زیدا-فایده انجام مید دد؛ با ایا صورت کوا بوا توجوا بوا اجوزای کواالی
تولیدی محاسبا میکددد کا در صورت ثبت آن اجزا در قالب حق اختراع توسوا مالکوان
متادد چا میزان حق امتیاز برای لیسوانس یورفتا آن وا بایود بپردازنود و بوا توجوا بوا
افزایش زیدا ای تولید و قیمت تمام شده کواال ،میوزان تقاضوا بورای کاالشوان بوا چوا
صورت خوا د بود؛ زیرا افزایش قیمت کاال در صورتی کا از کاال ای اساسی نباشد کوا
خرید آن با ر قیمتی ضروری است ،مدجر با کا ش تقاضا برای آن میشوود .از طورف
دیگر با توجا با ایوا کوا ریوک از اجوزای موورد نیازشوان مالوک جدایانواای دارد ،ایوا
دشواری کار را برای مذاکره با ریک و پرداخت حق امتیاز ای متادد باال میبرد؛ حوال
آنکا ایر ما ایا اجزا متالق با یک یا دو نفر بودند کار بسیار آسانتر و زیدوا وا نیوز
ک تر میشد .ایا محاسبات را باید قبل از تصمی با ایجاد بدگاه تولیدی انجام د دد؛ زیرا
در صورت نداشتا سرمایا کافی در اواسا کار متوقد شده ،ورشکست مییردنود [،10
ص  .]26با ایا ترتیب مشکل پتدتتیکت مدجر با با وجود آمدن توودهای از حوق امتیواز-
ا1میشود کا تولیدکددده برای تولید یک محصول باید بپردازد.
ایا مسائل میتواندد مدجر با توقد ابتکوارات و توسواا فدواوری شووند؛ زیورا ایور
توساا فداوری مبتدی بر چدد ابتکار قبلی باشد میشا با ریسک نقخ حق دیگری موراه
است و نیز با ریسک زیدا ای مربو با دفاع از دعووای نقوخ و جبوران خسوارت کوا
بسیاری از شرکت ا را از اداما کار باز میدارد [ ،10ص.]26
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. royalty stacking
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 .2-4-2-3افزاسش میزان ثبت اختراعات ا حوزه شمول گهترده
زمانی کا در زمیدا ای متادد اختراعاتی ثبت میشوند کا مپوشانی دارند شرکت وایی
کا در زمیدا تولید و تجاریسازی اختراعات عمل میکددد بی نقخ اختراعات دیگوران و
متحموول شوودن خسووارات آن را دارنوود .ایووا مسووهلا مدجوور بووا دو رفتووار در زمیدووا ثبووت
اختراعاتشان میشود :ثبت اختراعات با حووزه شومول یسوترده و افوزایش میوزان ثبوت
اختراعات از سوی آن ا [ ،10ص .]2دلیل ایاکا شرکت ا با پیشبیدی وضع موجوود بوا
دنبال ثبت اختراعات زیاد و توساا آن ا و ثبت اختراعات با حوزه شومول یسوترده بور
میآیدد ،مقابلا با شرایا موجود است کا امکان نقخ اختراعات دیگوران را افوزایش داده
است .ولی از جهتی اختراعات آن ا از درجا اعتبار باالیی برخوردار نست و خود عاملی
در افزایش مشکل پتدتتیکت است [.]11

 .3-4-2-3استفاده غیر مجاز از اختراعات
در ایا شرایا کا اختراعات خرد شدهاند شرکت ای تولیدکددده کوا مویخوا دود کواالیی
تولید کددد کا در بردارنده چدد اختوراع اسوت یوا بایود بوا مالوک اختراعوات مربوو وارد
مذاکره شده ،حق لیسانس اختراع را از آن ا بگیرند ویا ایاکا بدون اجوازه از اختراعوات
استفاده کرده ،اقدام با تولید کددد و ریسک عواقوب آن را کوا طورح دعووا و در موواردی
قرار مدع است بر عهده بگیرند [ ،10ص.]8
وضایت برخی از شرکت ا با یوناای است کا ایر بچوا دد بوا مالوک ریوک از ایوا
اختراعات وارد مذاکره شوند و حق امتیاز بپردازند باید زیداای بیشتور از آن وا بورای
دفاع از دعوا متحمل میشوند پرداخت کددد ،در حالی کا در فرض استفاده بودون کسوب
اجازه امکان دارد کا برخی از مالکان اختراع از استفاده اختراعشان مطلع نگردند و اقاما
دعوا نکددد .البتا ایا در حالتی است کا تولیدکددده از وجود اختراعات مطلوع باشود؛ چورا
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کا در مواردی نیوز ممکوا اسوت تولیدکددوده از وجوود اختراعوات ثبوت شوده در زمیدوا
فداوری مورد استفادهاش اطالعی نداشتا باشد [ ،10ص .]8موانیونوا کوا بیوان یردیود
پتدت تیکت کا اولیا بار در سال 1856در حوزه اختراع ماشیا بافددیی ایجواد شود []12
خود زمیداساز ایجاد احتکار در حوزه اختراعات بوده و آثار زیاناری در زمیدا اقتصواد
کشور ا داشتا کا فاالیت محتکران نیز آثار مدفی مشابهی را در پی دارد.

 .3-3تأثیر ساختار ناام حقو اختراعات ر ظهور و رشد محتکران حق
اختراع
برای ثبت اختراع دو نخام وجود دارد )1:نخوام اعالموی )2 ،نخوام بررسوی موا یتی .بایود
توجا داشت کا نخام ثبت اختراع لزوماً یکی از دو نخام مذکور با صوورت مطلوق نیسوت
و ممکا است سیست اختراع در یک کشور در باضی از حوزه ای علووم و فدواوری بوا
صورت اعالمی و در باضی از علوم با شکل ما وی باشد .کشور ایاالت متحده آمریکوا
با برخورداری از یک نخام پی یده و دقیق ،نخام بررسی ما یتی را بریزیوده اسوت [.]13
باال بودن حج اظهارناما ای ثبت اختراع و نبود وقت کافی برای بررسوی دقیوق ریوک
از آن ا و ویژیی ای نخام حقوق اختراعات ایا کشور زمیدا فاالیت محتکوران را ایجواد
کرده است [ ،14ص.]4
 .1-3-3اال ودن حجم اظهارنامههای ثبت اختراع در اداره ثبت اختراعات
از لحار تاریچی خلئی کا در سیست اختراعات آمریکا زمیدا فاالیت محتکوران را فورا
کرده عبارت است از :باال بوودن حجو درخواسوت وای ثبوت اختوراع و نبوود نیرو وای
متچصص کافی در اداره ثبت اختراعات .آمار نشان موید ود کوا تاوداد اختراعوات ثبوت
شده در ایاالت متحده از سال  1930تا  1982ر سوالا  1درصود افوزایش داشوتا و ایوا
رق از سال  1983تا  2002با ر سال  5/7رسیده است [ ،1ص.]14
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اداره ثبت عالئ و اختراعات آمریکا1ساالنا حدود  350000درخواسوت ثبوت اختوراع
دریافت میکدد کا حدود 177000حق اختراع از میان آن ا ثبت میشود .با توجا با بواال
بودن حج کار ،افزایش نیرو ای متچصص

نتوانسوتا اسوت پاسوچگوی ایوا میوزان

اظهارناما ثبت اختراع باشد و ایا مسهلا مدجر با ثبت اختراعاتی مبه و با دامدا شومول
یسترده و خرد شدن اختراعات و پاییاآمدن کیفیت آن ا شده و با مالک ایا اختراعوات
امکان طرح دعاوی نقخ وا ی را داده است.
 .2-3-3وسژگیهای ساختار ناام حقو اختراعات
دومیا مسهلاای کا مدجر با تمرکز فاالیت محتکران حق اختراع در آمریکا شده ویژیوی-
ای نخام حقوقی آن ا است .مسهلاای کا در اکثر نخام ای حقوقی وجود دارد پرداخوت
خسارات قانونی در دعاوی توسا طرف بازنده است؛ با ایا ترتیب کا ایور خوا وان یوا
خوانده ،ر کدام محکوم واقع شوند باید زیدا ای قوانونی طورف مقابول اعو از زیدوا
دادرسووی ،حووقالوکالووا و زیدووا ووای دیگوور ماندوود کارشداسووی را بپردازنوود .در حقوووق
اختراعات آمریکا چدیا قانونی پیشبیدی نشده است و ایا مسوهلا موقایوت محتکوران را
تقویت میکدد [.]15
یکی دیگر از ویژیی ای حقوق اختراع آمریکا کا میتواند با نفع ایا اشوچاص باشود
عدم دسترسی نسبی با پروانا بهره برداری اجباری است؛2در حوالی کوا در بسویاری از
نخام ای حقوقی از جملا ایران برای مچترعیدی کا در مدت زمان مشچصوی از اختوراع
خود استفاده عملی نکردهاند با شرایطی پیشبیدی شده است.
مورد دیگر روش ای جبوران خسوارت در آمریکوا در دعواوی نقوخ اختوراع اسوت.
روش ای جبران خسارت ماندد توقد فاالیت نقوخکددوده توا صودور حکو دادیواه بوا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. USPTO
 .2البتا در ایا سیست را کار جایگزیا پیشبیدی شده است و آن قاعده مدع سوءاستفاده از انحصار ناشی از حق
اختراع است و لذا رویا قضایی کوشیده است با استداد ایا قاعده مانع ایا رفتار شود.
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یوناای است کا مدجر با تقویت موقایت مالک اختراع بدون توجا با عدم تجاریسوازی
اختراع از سوی او مییردد [ ،14ص .]20ایا مسوهلا باود از دعووای «ای بوی علیوا مور

اکس یدج» 1تا حدودی اصالح یشتا است و دادیاه ا در صدور حک با جبران خسوارت
با استفاده عملی مالک اختراع از آن و افزایش ارزش اختراعش توجا میکددد.

 .4آثار مثبت و منفی وجود محتکران حق اختراع
طرفداران وجود محتکران ماتقد با داشتا آثار مثبت برای ایا مؤسساتدد؛ در حوالی کوا
مدتقدان ،وجود آن ا را مچرب ابتکارات و مدافع جاماا میداندد .در زیر با طور خالصوا
آثار مثبت و مدفوی ایوا مؤسسوات را از نخور طرفوداران و مچالفوان وجوود آن وا بیوان
میکدی .

 .1-4آثار مثبت
الد) افزایش قدرت چانوا زنوی و ایجواد سورمایا بورای مچترعوان :مطالاوا فاالیوت وای
مبتکرانا در اوایل قرن نوزد

درآمریکا نشان داده است کا افوزایش تجوارت در زمیدوا

اختراعات مدجر با باال رفتا تچصص و کارایی در میان مچترعان شده و آن ا با جوای
تمرکز بر تجاریسازی ،با فروش اختراعات خود ،وقتشوان را صورف اختراعوات جدیود
میکددد .از طرفی محتکران با توجا با تجربا کاری کا دارند بهتور مویتواندود اختراعوات
متادد را ارزشگذاری کددد و ایر اختراع با آن ا مدتقل نمیشود چوا بسوا مالوک اختوراع
یچیاه از نقخ آن مطلع نمییشت [ .]16ایا مؤسسات زمیدا اجرای حقووق بدگواه وای
اقتصادی کوچک را در برابر رقبای بزر کا حقوق آن ا را نقخ کردهاند فرا

کورده،

با یوناای بهتور از شورکت وای دیگور ا وداف مچتورعیا را توهمیا مویکددود؛ زیورا ایوا
مؤسسات برخالف وکالی دیگر زیدا وا و دیگور مدوابع الزم بورای اداموا رسویدیی بوا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .eBay v. MercExchange
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دعوای نقخ را در اختیار مچترع مییذارند [.]17
ب) کا ش ریسک ناشی از نابرابری اطالعات خریدار و فروشدده در بازار :در بوازار
کاال و خدمات غالباً تاادلی بیا اطالعات خریدار و فروشدده وجود نودارد و ایوا مسوهلا
ریسک موجود در مبادالت را افزایش مید د و برخی افوراد بوا دلیول نداشوتا اطالعوات
کافی درباره قیمت کاال ا و ارزش واقای آن ا و زمان مداسب بورای خریود و اطالعواتی
از ایا قبیول ،از ورود بوا ماوامالت خوودداری مویکددود ویوا ماوامالت ضورری انجوام
مید دد؛ در حالی کا کسانی کا با صورت تچصصی در زمیداای فاالیت دارند اطالعات
کافی داشتا ،بهتر میتواندد ریسک ناشی از عدم تاوادل اطالعوات را مودیریت کددود [.]18
طرفیا برای انجام یک مبادلا مطمئا نیاز با جستجو و اطالعاتی دارند کا زیدابر است.
خریدار و فروشدده باید در زمیدا ایاکا چا چیزی ،در کجا و با چا قیمتی یافت میشوود
و م دیا پیدا کردن یک طرف مااملا مداسب تحقیقاتی انجام د دد ،حال آنکا میتواندد
با سپردن کار خود با محتکران حوق اختوراع ،زیدوا و وقوت خوود را در جوایی مفیودتر
صرف کددد .با میا دلیل برخی از مچترعان باکارییری اختوراع و لیسوانس دادن آن را
موجب اتالف وقت خود و پر زیدا میداندد و با فروش اختراعشوان بوا محتکور توانوایی
خود را برای اختراعات جدید افزایش مید دد [.]19
ج) افزایش ابتکار و ایجاد انگیزه برای مچترعان :با توجوا بوا ایواکوا محتکوران حوق
اختراع قابلیت تبدیل با پول شدن را دراختراعوات افوزایش موید دود ،بودون وجوود ایوا
مؤسسات بازار تبدیل با یک نهاد جسوتجویر و بودون تمرکوز مویشوود .در یوک بوازار
جستجویر مالک حق اختراع باید در جستجوی شرکتی باشد کا بتوانود اختوراعش را بوا
او لیسانس د د ،ولی در فرض وجود محتکر مچترع نبایود وقوت خوود را صورف یوافتا
لیسانسییرنده کدد و بازار مرکزیت مییابد .ایا فاالیت ا با تشویق مچترعان با ایواکوا
نتیجا و عوض اختراع خود را میبیددد باع افزایش ابتکارات میشوند [.]20

 .2-4آثار منفی
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الد) محدود شدن دسترسی افراد با کاال ای مورد نیاز :یکی از آثار اقاما دعووا توسوا
محتکر حق اختراع متوقد کردن فاالیت شرکت مورد دف است .مالک اختراع میتوانود
از دادیاه رسیدییکددده صدور دستور توقد فاالیت نقخکددده  1را درخواست کدد .بوا
ایا ترتیب در برخی موارد شرکت ا در ابتدای امر از اداما فاالیت و اسوتفاده از اختوراع
برای تولید کاالی مورد نیاز عموم باز میماندود [ .]21در صوورت طورح دعووا از سووی
محتکران حق اختراع شرکت نقخکددده برای دفاع در برابر آن ا از مدابع مالی کا بورای
تولید و پیشرفت اختراع مربو بودند استفاده میکدد کا با ایا ترتیوب بوا جوای صورف
مدابع مالی برای تولید کاال ،زیدا ای دفاع را تهمیا میکدد .در نتیجا نوا تدهوا محتکوران
یچ مدافای برای جاماا و افزایش ابتکارات ندارنود ،بلکوا صورفاً باعو ضوربا زدن بوا
آن ا میشوند [.]22
ب) کا ش میوزان فوروش شورکت موورد ودف :محتکوران بورای موفقیوت بویشتور،
شرکت ایی را مورد دف قرار مید دد کا سرمایادار و دارای فروش بواالیی باشودد و
در نتیجا اقاما دعوا ضرر بیشتوری بوا فوروش آن وا و ارزش کاال اشوان وارد شوود
[ .]23شوا د نشان مید د طرح دعاوی مدجور بوا پواییا آمودن ارزش کاال وای شورکت
ناقخ میشود [ ،17ص ]9و شرکتی کا مورد دف آن ا قرار یرفتوا و خوانوده دعووای
نقخ اختراع شده با کا ش فروش مواجا یشتا است [.]24
ج) کدارهییری بدگاه ای کوچک اقتصادی از بازار :برخی از حقوقدانان عدم توجا بوا
بدگاه ای کوچک اقتصادی در حمایت ازاختراعات را بواعدووان ضواد سیسوت اختوراع
مطرح میکددد و ماتقدند کا ایا سیست با نفع شرکت وای بوزر و سورمایادار اسوت.
سوءاستفاده محتکران از اختراعات خوود و طورح دعووا علیوا شورکت وا مدجور بوا بوی
شرکت ای کوچک کوا سورمایا زیوادی ندارنود از بواکوارییری اختراعوات بورای تولیود
محصول میشود؛ حال آنکا یک شرکت بوزر و سورمایادار حتوی در صوورت بوروز
مشکل برای اختراعوی کوا بوا کوار مویییورد و ادعوای نقوخ اختوراع دیگوری ،م وون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1قرار مدع دائ .
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بدگاه ای کوچک اقتصادی مشکلی برای پرداخت حق امتیاز یا ورود با دعوا ندارد [.]25
د) سوءاسووتفاده از اختووراع :یکووی از ویژیووی ووای سیسووت اختووراع اعطووای حقوووق
انحصاری با مچترع است .بوا توجوا بوا ویژیوی وای خواص امووال فکوری ایور چدویا
حمایت ایی از سوی قانونگذار وجود نداشتا باشد باراحتی مورد استفاده دیگران قورار
یرفتا ،حق دارنده آن ا پایمال موی شوود .در مقابول اعطوای ایوا حقووق انتخوار مویرود
مدافای نیز نصیب جاماا یردد .لذا مچترع میتواند از طریق استفاده عملی از اختوراعش
ویا در صوورت نداشوتا امکانوات الزم ،از طریوق وایوذاری حوق اختوراع بوا بدگواه وای
اقتصادی امکان تجاریسازی آن و نفع رساندن با جاماوا را فورا

سوازد .اموا رفتوار

محتکران حق اختراع کامالً در جهت مچالد مدافع عموم است .ایا مؤسسات ناتدها خود
قصد استفاده عملی از اختراع را علیرغ داشتا مدابع موالی الزم ندارنود ،بلکوا بوا دنبوال
وایذاری آن با تولیدیدددیان نیز نیستدد .فاالیت ایوا مؤسسوات نشواند دوده سووءنیت
آن ا و سوءاستفادهشان از حقوق انحصاری اعطا شده است [.]26

 .5زمینه ظهور احتکار در اختراعات در حقو اسران
با توجا با ایاکا امروزه در ایران نیز حج اظهارناما وای ثبوت اختوراع در زمیدوا وای
متادد ماندد نانو ،بیو و الکترونیک نسبت بوا چدود سوال یذشوتا افوزایش یافتوا ،احتموال
میرود کا در سال ای آیدوده بوا مشوکل ایجواد مالکیوت وای خورد و متاودد در حووزه
اختراعات 1مواجا شوی کا باکارییری ایا اختراعات زمیدا نقخ اختراعوات دیگوران را
فرا

میکدد .در حال حاضر در ایران مؤسسواتی کوا صورفاً بوا دنبوال لیسوانس دادن

اختووراع بووا تهدیوود بووا اقامووا دعوووای نقووخ باشوودد و وویچ وودفی بوورای تجوواریسووازی
اختراعاتشان نداشتا باشدد فاالیت ندارند و آن ا مدجر با عدم تمایول چدویا مؤسسواتی
برای فاالیت در ایران شده ،ویژیی ای نخام حقوقی کشور ما است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. patent ticket
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با توجا با ایاکا ایر در ایران احتکار در حقوق اختراعات ایجاد شود با نفع توسواا
اقتصادی نیست و میتواند آثاری مدفی بر بازار فداوری داشتا باشد ،برای پیشوگیری از
شکلییری آن اولیا مسهلا ثبت کردن اختراعاتی اسوت کوا بوا مادوای واقاوی ماتبور و
واجد شرایا الزم باشدد .یکی از مسائلی کا بایود در اداره ثبوت اختراعوات موورد توجوا
قرار ییرد عدم ثبت اختراعاتی است کوا دارای حووزه شومول یسوترده و موبه

سوتدد.

دومیا مسهلا افزایش نیرو ای متچصص در بررسی ویژیی ای اختراعات اسوت؛ زیورا
افزایش حج درخواست ای ثبت اختراع و نبود نیرو ای کافی میتواند عاملی در جهوت
پاییاآمدن سطح اختراعات ثبت شده باشد.
استفاده عملی از اختراعات شر حمایت از آن ا نیسوت ،ولوی بوا توجوا بوا ا میوت
تجاریسازی اختراعات ،برای تشویق مچترعان وکمک با آن ا در یافتا مسویر صوحیح
برای استفاده از اختراعاتشان در اداره ثبت اختراعات اداره مالکیت صداتی فصلی ایجواد
شده است .در ایا بچش مشاورانی حضور دارند کوا پوس از آشودا شودن بوا اختوراع و
فاالیت ای انجام شده توسا مالوک ،دارنوده آن را بورای تایویا مقصود نهوایی و یوافتا
مسیر صحیح در تجاری سازی اختراعش کمک میکددد.
از آنجا کا اغلب مبتکران و مچترعان مراحل مچتلد تجاریسوازی اختوراع خوود را
باخوبی نمیشداسدد ،از اختراع خود استفاده نمیکددود و در موواردی آن را بوا دیگوران
وایذار میکددد؛ ولی حضور یک مشاور در کدوارآن وا بواویوژه فاوالشودن کواریزاران
(دالالن) بازار فداوری کا با فرایدد ای مه تجاری و فدوی و موالی آشودا باشودد مشووق
آن ا با تجاریسازی اختراعاتشان است .لذا ایا حرکت یامی مثبت در جهت جلووییری
از سوءاستفاده عدهای در با دست آوردن اختراعات دیگران و احتکار کردن آن ا بووده
است.
مسهلا دیگر کا از موانع شکل ییوری ایوا مؤسسوات در ایوران بووده ،وجوود پروانوا
بهرهبرداری اجباری در زمیدا اختراعات اسوت .پروانوا بهورهبورداری اجبواری اجوازهای
است کا توسا یک نخام صالح ملی صادر و با شچص متقاضی اعطا مییردد تا از یوک
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محصول یا فرایدد ثبت شده بدون اجازه دارنده آن استفاده کدد و در واقع ،ایا فصولی از
نخ عمومی است کا میکوشد تاادلی بیا حقوق انحصاری دارندیان حق اختراع از یوک
سو و حقوق مصرفکدددیان از سوی دیگر پدید آورد.
مان یونا کا بیان یردید از موواردی کوا مدجور بوا تشوویق فاالیوت محتکوران حوق
اختراع در کشور آمریکا شده ،صدور قرار مدع دائو اسوت کوا بوا دلیول متوقود کوردن
فاالیت نقخکددده تا صدور حک  ،قدرت چانازنی آن ا را در پیشبرد ا دافشان افوزایش
مید د .در حقوق ایران چدیا قراری وجود ندارد و نهاد مشابا آن دستور موقوت اسوت
کا دائمی نبوده ،فقا در مواردی کا فوریت اثبات یوردد صوادر مویشوود و صودور آن
شرایطی دارد .ایرچا در ما موارد با درخواست دستور موقت موافقت نمییوردد ،ولوی
در صورت صدور ایا دستور ،محتکران میتواندد از آن بواعدووان ا ورم فشواری علیوا
نقخکددده استفاده کددد؛ زیرا توقد فاالیت شرکت حتی با صورت موقت نیز مویتوانود
فاالیت شرکت را مچتل کدد و ایا عملی است کا محتکران در آمریکا با اسوتفاده از قورار
مدع دائ انجام مید دد .البتا با طور کلی روش ای جبوران خسوارت در دعواوی نقوخ
اختراع در ایران با یوناای نیستدد کا زمیدوا ظهوور و انگیوزه آن وا را بورای فاالیوت در
ایران فرا

کددد.

 .6نتیجه
برآمد ایا مقالا ایا است کا جبران خسارت در دعاوی نقخ اختراع در برخی کشوور ا
ماندد آمریکا با یوناای است کا دارنودیان یووا ی اختوراع را ترغیوب مویکدود بوا جوای
بهرهبرداری ازحق اختراع خود بوا دنبوال شداسوایی بدگواه وای تولیودی باشودد کوا بوا
صورت غیرعمدی و سوهوی اقودام بوا نقوخ اختراعوات آن وا کوردهانود .لوذا در زمیدوا
اختراعات بازار ثانویا ای ایجواد شوده اسوت کوا بوازیگران متفواوتی در آن ایفوای نقوش
میکددد .آن ا با دنبال تولید و بوا کوارییری فدواوری نیسوتدد ،بلکوا دفشوان بوا دسوت
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آوردن اختراعات برای اعطای لیسانس از طریق تهدید نقخکددده با اقاما دعووا علیوا او
است .ایا اشچاص محتکران حق اختراع نامیده میشوند .بررسی زمیدا تواریچی ظهوور
آن ا نشان مید د کا آن ا زمیدوا ظهوور و رشود آن وا را فورا

کورده ،مالکیوت وای

خصوصی متادد در زمیدا اختراعات است کا با مادای ثبت اختراعوات خورد و تکواتکوا
شدن اختراعات و مپوشانی داشتا آن ا است .بوا مویا جهوت شورکت وای فاوال در
زمیدا فداوری ای متادد کا قصدشان تولید محصوالت با استفاده از ابتکارات است باید
خطر اقاما دعوای نقخ اختراع را بپذیرند .فااالن اقتصادی بایود بوا شوداخت صوحیح از
محیطی کا در آن فاالیت میکددد استراتژی مورتبا بوا بواکوارییری اختوراع خوود را بوا
محیطشان ما دگ کددد.
بدگاه ا با دلیل مپوشانی داشتا اختراعات ثبت شده احتمال نقوخ اختوراع دیگوران
را مید دد .آن ا برای کا ش ایا مشکل و داشتا اطمیدوان خواطر بورای اداموا فاالیوت،
روش و نگرش خود را نسبت با داشتا آفریدش ای فکری تغییور داده ،دیگور بوا دنبوال
داشتا ابتکارات جدید برای رشد و ترقی علوم نیستدد ،بلکوا بوا دنبوال مقابلوا بوا وضوع
موجود و حفظ خا تولید خود ستدد و با ایا مدخور اقدام با ثبوت اختراعواتی پیراموون
اختراع خود می کددد تا احتمال نقوخ اختوراع دیگوری کوا ش یابود .علیورغ آثوار مثبوت
احتکار اختراع م ون ایجاد بازار شفاف برای اختراعات ،ایجاد سرمایا برای مچترعان،
کا ش ریسک ناشی از نابرابری اطالعات در بازار ،اکثر تحلیلگران وجود آن ا را مدفوی
و باع انحراف سیست اختراع از ا داف اصلی خوود ،کوا ش ابتکوارات ،محودود شودن
دسترسی افراد با کاال ای مورد نیاز و افزایش زیدوا وای تولیود بدگواه وای اقتصوادی
میداندد .نتیجاای کا میتوان از پیامد ای فاالیت ایا مؤسسات یرفوت شداسوایی آن وا
با عدوان مشکل نخام حقوق اختراعات است .با ایا ترتیب محتکران حق اختراع باعدووان
یکی از بازیگران فاال در بازار آفریدش ای فکری کوا دارای آثوار مدفوی برجسوتاتوری
نسبت با پیامد ای مثبت خود ستدد و موجب تغییر نگورش حقوقودانان ،قانونگوذاران و
قضات درخصوص حقوق اختراعات ،از جملا دایوره حقووق مالوک اختوراع و روش وای
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جبران خسارت در دعاوی نقخ اختراع یردیدهاند و در نتیجا نسبت با برقوراری تاوادل
بیا حقوق مچترع و مدافع عمومی جهت کا ش موارد سوءاستفاده از حقووق انحصواری
.اعطایی با مالک اختراع اقداماتی صورت یرفتا است
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