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Abstract
Inventions are important factors of economic development and society welfare ; however,
they may cause damage to consumers or production inputs due to their imperfection or
incompleteness, during mass production or in the stage of their use. Irrespective of goods
and services producers’ liability, the inventor could also be considered liable for the
harmful act due to his presence as one of the causes of loss. In Iranian law, there has been
no specific study of the prospective liability for inventors, while examining their liabilities
seem necessary. With regard to the industrial and technical complexities in this field, it is
difficult to apply the principles of contractual liability or traditional principles of noncontractual liability such as fault, and considering the interests of society and consumers of
new inventions, a strict liability for inventors is preferred as it is applicable to defective
goods. At present, in Common law, lawsuits against inventors due to patent imperfections
are examined based on liability for defective goods. In Imamiah jurisprudence, by invoking
some jurisprudential principles such as "Al Ghunm Bil Ghurm" (one can claim profit only
if one is ready to take liability), the burden of liability can be placed on the inventors
without the need to prove fault.
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 .1استادیار ،دانشکدة حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
 .2دانشجوی دکتری ،دانشکدة حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت 1400/01/16 :ـ تاریخ پذیرش)1400/05/10 :

چکیده
بدیهی است که اختراعات از مشخصهها و عوامل مهم توسعة اقتصادی و رفاه جامعه به شمار میروند .با وجـود ایـ  ،ممکـ اسـت بـه
واسطة معیوب یا ناقص بودن در زمان تولید انبوه یا در مرحلة بهکارگیری آنها خساراتی به مصـر کننـده یـا عوامـل تولیـد وارد شـود.
صر نظر از مسئولیت تولیدکنندگان کاالها و خدمات ،مخترع نیز ،به دلیل حضور در طول اسباب وقوع زیان ،میتواند جزء مسئوالن فعل
زیانبار به شمار آید .در حقوق ایران تا کنون مطالعة مستقلی دربارة مسئولیت احتمالی مخترعان صورت نپذیرفته است؛ درحالیکه بررسی
مسئولیت آنها ضروری به نظر میرسد .با توجه به پیچیدگیهای صنعتی و فنی در ای حوزه ،بهکارگیری مبانی مسئولیت قـراردادی یـا
مبانی سنتی مسئولیت خارج از قرارداد ،ماننـد تقصـیر ،دشـوار اسـت و بـا در نظـر داشـت ضـرورت رعایـت مصـال و منـافم جامعـه و
مصر کنندگان اختراع جدید بهتر است نظام مبتنی بر مسئولیت محض ،به همان ترتیب کـه امـروزه در تولیـد کـاالی معیـوب اعمـال
میشود ،در رابطه با مخترعان هم مورد توجه قرار گیرد .در حال حاضر ،در کام ال به دعاوی علیه مخترعان در اثر نقـص اختراعـات بـر
اساس مسئولیت ناشی از عیب کاال رسیدگی میشود .در فقه امامیه ،با استناد به برخی قواعد فقهی ،از جمله «م له الغنم فعیله الغـرم»،
میتوان بار مسئولیت را بدون نیاز به اثبات تقصیر بر عهدة مخترعان قرار داد.

کلیدواژگان
تقصیر ،عیب اختراع ،مخترع ،مسئولیت محض.

رایانامة نویسندة مسئولkhazaei@khu.ac.ir :
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مقدمه
اختراع ،در دنیای کنونی ،اهمیتی فوقالعاده پیدا کرده است .زیرا ،ضمن برطرف کردن مشکالت
مسائل ر زمرة افراد جامعه ،رفاه بیشتری برای آنها فراهم میکند .به گواه تاریخ انقتب صنعتی ،با
جود همة محاسنی که برای نوآ ریها اختراعها متصور است ،به دنبال بهکارگیری محصوال
ابداعا

جدید ،تا مرحلة تالامل اصتح آنها ،خسار های جسمی مالی فرا انی به بکار آمکده

است ( .)Kimball 1981: 803تصویب قوانین مختلف بکه منوکور حمایکت از مصکرفکننکدگان در
مقابل تولیدکنندگان کاالها خدما
خدما

معیکوب برقکراری اسکتانداردهای مختلکف بکرای کاالهکا

مقرراتی از این قبیل در نوام حقوقی اغلب کشورها از جمله ایران حالایت از اهمیکت

ابعاد مختلف این موضوع دارد.
حقوق مسئولیت مدنی میتواند در ایجاد تعادل توازن میان خسار هکای ایجاددکده در ایکن
زمینه کارآمدتر کردن ابداعا

اختراعا

جدید نقش مهمی ایفا کند .پرسش مقالة حاضکر ایکن

است که آیا میتوان در کنار تولیدکنندگان عرضهکنندگان فر دندگان کاالها خدما
مخترعان را ،که محصوال
اثبا

تقصیر مسئول خسارا

معیوب

یاددده بر اساس ایدههای نوآ رانة آنها تولید ددهاند ،نیز بد ن نیاز به
ارده به مصرفکنندگان دانست؟ گفتنکی اسکت بحکت تفصکیلی در

رابطه با قلمر مسئولیت مدنی ،که دامل ادخاص مسئول حد د مسئولیت آنان ،اعم از مسئولیت
تضامنی یا ادتراکی ،است نیاز به بررسی مستقل دارد در این مقاله بکه ایکن موضکوعا

پرداختکه

نشده است.
در صورتی که میان مخترع با کاربران یا اسکتفادهکننکدگان از اختکراع رابطکة قکراردادی ،اعکم از
اعطای مجوز بهرهبرداری یا انتقال حق اختراع ،جود دادته بادد ضرری از مورد معامله به طرف
قرارداد ارد دود ،مبانی مسئولیت قراردادی یا دکر

صکحیم منکدرر در قکرارداد بکرای توجیکه

مسئولیت کفایت میکند احراز ارکان مسئولیت ،صکرفنوکر از اختراعکا

پیدیکده ،بکا ددکواری

خاصی ر بهر نخواهد بود .امکا بایکد توجکه دادکت ککه همکواره میکان مخترعکان بکا ککاربران یکا
استفادهکنندگان از محصوال
ضوابط مقررا

یاددده رابطة قراردادی جود ندارد .بنابراین ،در این فکر ،،اعمکال

مربو به مسئولیت قراردادی منتفی به نور میرسد بایکد بکه مبکانی مسکئولیت
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خارر از قرارداد رجوع کرد .بنابراین ،پرسش یاددده در رابطه با اعمال مسئولیت محض در مکورد
مخترعان محصوال

معیوب مطرح میدود.

در نوام حقوقی کامنال ر یة قضایی دکترین حقوقی ،پس از فراز نشیب بسیار ،در نهایکت،
مسئولیت محض تولیدکنندگان کاالهای معیوب را پذیرفته است در اقع اثبکا

تقصکیر را بکرای

اعمال مسئولیت ضر ری نمیداند .در این نوام حقوقی ،بهرغم جود اختتفنورهای فرا ان ،نوام
مبتنی بر مسئولیت محض در مورد مسئولیت مخترعان نیز پذیرفته دده است؛ هرچند اعمال آن بکه
در رعایت مصالم منافع جامعه مجکاز دکمرده دکده اسکت .در حقکوق ایکران ،ر یکة قضکایی
منسجمی در این رابطه جکود نکدارد .در هلکة نخسکت ،بکه نوکر مکیرسکد بکهرغکم ابهامکا
اخککتتفنورهککای موجککود در زمینککة مبنککای برقککراری مسککئولیت در قککانون حمایککت از حقککوق
مصرفکنندگان ،مصوب  ،1388بتوان ضوابط مسئولیت در قانون یاددده را در ارتبا بکا مخترعکان
نیز قابل اعمال دانست؛ اگرچه فقدان مقررا

صریم در این رابطه ضر ر

اعمال قواعد عمومی

اصول کلی مسئولیت مدنی (ضمان قهری) را به ذهن متبادر میکند.
در این پژ هش ،با عنایت به ایناله بررسی چگکونگی اعمکال مسکئولیت محکض در ارتبکا بکا
مخترعان به دناخت فعل زیانبار در این موضوع بستگی دارد ،ابتدا مفهوم عیکب اختکراع برخکی
مصادیق آن سپس مبنای افز دن مخترعان به سایر ادخاص مسکبب مسکئول جبکران خسکار
مطالعه دد .در نهایت ،مبنای برقراری مسئولیت محض به صور

تطبیقی در حقوق ایران کامنال

بررسی دد.
مفهوم عیوب اختراع و برخی مصادیق آن
قانون مدنی متک تشخیص عیب در معامله را به عرف عاد

اگکذار ککرده آن را ابسکته بکه

زمان مالان دانسکته اسکت (مکادة  426قکانون مکدنی) .بنکد  4مکادة  1قکانون حمایکت از حقکوق
مصرفکنندگان ،مصوب  ،1388کاهش ارزش اقتصادی کاال یا خدما
دانسته است .باید توجه دادت که این مفهوم میتوانکد در معکامت

را مکتک تشکخیص عیکب
ککاربرد دادکته بادکد؛ امکا در

مسئولیت مدنی کارایی الزم را ندارد (حالمتنیا همالاران  .)240 :1398زیرا در مسئولیت مکدنی
محاسبة قیمت محصول مدنور نیست؛ ستمت ایمنی کاال مهم است .در مادة  3قانون حمایکت از
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مصرفکنندگان خودر  ،مصوب  ،1386عیب به دالل مناسبتر تعریف دده است .در این قکانون،
عیب دامل هر گونه نقص در طراحی مونتاژ تولید حمل است.
در کامنال ،معیارهای گوناگونی برای دناسایی تشخیص عیب کاال یا محصول در نور گرفتکه
دده است .مثتً ،در حقوق انگلستان ،بر مبنای قانون حمایکت از مصکرفکننکدگان ،مصکوب 1987
میتدی ،کاال را زمانی میتوان معیوب دانست که انتوارهای متعارف مصرفکننده را برطرف نالنکد
از این طریق موجب خسار

کاربر دود ( .)Trevelyan 2021: 2در حقکوق امریالکا ،در قسکمت

«ب» مکادة  2اعتمیة سوم مسئولیت مدنی ،1عیب کاال یا محصول نقص در مرحلة طراحکی ککاال
تولید اجرای طرح یا عدم ارائة دستورالعمل هشدار کافی برای اجتناب از بر ز خطکر احتمکالی
تعریف دده است ( .)Simmons 2009: 9مفهوم اخیر در حقوق ایران نیز قابل پذیرش اجراسکت.
زیرا قانون مدنی 2تعیین مصادیق عیب را به عرف عاد

ارجاع داده است مکوارد یاددکده ،بکه

طور متعارف ،میتوانند از مصادیق عیب یا نقص محصول یا خدما

به دمار آیند .مفهکوم عیکب،

در پژ هش حاضر ،مبتنی بر تعریفی است که در قانون مدنی آمده با تعریف آن در کامنال نسکبتاً
تطابق دارد.
منوور از اختراع در این مطالعه هر گونه نوآ ری ابداع در فرایندها محصوال

است .گفتنی

است مصادیق قابل حمایت دیگر در مالالیت صنعتیک از جمله دانکش فنکی ،طکرحهکای صکنعتی،3
مدلهای مصرفی ،اسرار تجاری4ک از نور حالم مسئولیت مدنی مشمول موضوع اختراعاند.
با توجه به مفاهیم بیاندده ،منوور از عیوب اختراع نقص یا ایراد یا ادالالی اسکت ککه در هکر
گونه ابداع جود دادته بادد به نحوی که اجرا یا بهکارگیری آن موجب ر د زیان به کاربر دکود.
1. Restatement Third of Torts (1998).

 .2به موجب مادة  426قانون مدنی« ،تشخیص عیب بر حسب عرف عاد
ازمنه

میدود بنابراین ممالکن اسکت بکر حسکب

امالنه مختلف دود».

 .3مفهوم درایط حمایت از طرحهای صنعتی در مواد  20به بعد قانون ثبت اختراعا  ،طرحهای صنعتی ،عتئم تجاری
مصوب  1386آمده است.
 .4با عنایت به تعریف اسرار تجاری در مادة  65قانون تجار
میتواند به عنوان اسرار تجاری مورد حمایت قرار گیرد.

الالتر نیالی ،اختراع نیز تا زمانی که ثبت افشا نشکده بادکد
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تعیین ضابطه برای اختراع معیوب ،با توجه به فقدان تعریکف قکانونی از آن ،بایکد از طریکق عکرف
صور

پذیرد بکه صکور

نکوعی در حیطکه موضکوع تخصصکی اختکراع مکدنور قکرار گیکرد

(.)Reutiman 2012: 198-200
با در نور دادتن مفهوم ارائهدده ،عیوب اختراع مصادیق مختلفی خواهد دادت که جهت تبیین
بیشتر موضوع به برخی از پر ندههایی که در این خصوص مطرح ددهاند اداره میدود.
یک طراح سازندة دستگاه برش چوب ،که دارای حق انحصاری طراحی ابداع دستگاه یاددکده
بوده ،قطعهای را برای محافوت از دست کاربر هنگام کار با دستگاه تعبیه میکند .اما یالی از خریداران،
که قطعة محافظ را مانع کار بهینه با دستگاه میبیند آن را از دستگاه جدا میکند حین کار سه انگشت
دستش قطع میدود ( .)Prosser 1997: 300در این پر نده ،دفاع طراح سازندة دستگاه یاددده ،مبنکی
بر ایناله محافظ دستگاه توسط خود زیاندیده بردادته دده خود ا عامل زیان است ،پذیرفته نشکد
دادگاه اعتم کرد چون اختتل سیلة ایمنی هنگام استفادة بهینهتر از دستگاه قابل پیشبینی بوده سازنده
باید امالان بردادتن آن را مدنور قرار میداد

1

چون هشدار کافی نادی از بردادکتن آن قطعکه نیکز داده

نشده محصول نیز طوری طراحی نشده که امالان جدا کردن آن قطعه نبادد ،طراح سازندة دسکتگاه
مسئول جبران خسار بر اساس مسئولیت محض است (.)Prosser 1997: 301
یک پزدک سیلهای جدید برای ثابت نگه دادتن سر بیمارانی که در سکانحة تصکادف آسکیب
میبینند اختراع میکند 2.احتمال ر د آسیب به بیماران در اثر بهکارگیری این سیله در مجموع د
درصد بوده؛ درحالیکه با سیلههای دیگر برای درمان مورد اداره احتمال آسیب به بیماران حکد د
پنج درصد بوده است .استفاده از این سیلة جدید باعت میدود بیمار آسیب بیشتری ببیند 3.در این

1. Magadan v. Interlake Packaging Corp.

 .2در حقوق ایران ،طبق بند «ر» مادة  4قانون ثبت اختراعا  ،طرحهای صنعتی ،عتئم تجاری ،مصوب  ،1386ر شهای
تشخیص معالجة انسان حیوان قابل ثبت به عنوان اختراع نیست؛ لیالن تجهیزا

پزدالی قابل ثبتاند .در خصوص

حد د تفسیر ر شهای تشخیص بیماری در حقوق ایران کنوانسیون ار پایی ثبت اختراعا

اخکتتفنوکر جکود

دارد (جعفرزاده همالاران .)164 :1395
3. Tunkl v. Regents of Univ. of Cal., 383 P.2d 441 (Cal. 1963).
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پر نده ،دادگاه ،بهرغم ایناله پزدک یاددده راهحل بهتری ابداع کرده بود ،با استناد بکه غیرمتعکارف
بودن سیلة درمان ،ا را به پرداخت خسار

به بیمار آسیبدیده محالوم کرد (.)Stein 2008: 289

در پر ندهای خواندة دعوا چهارپایه ای را اختراع کرده بود که خواهان زمان بهکارگیری از ر ی
آن لیز میخورد متحمل آسیب جسمی میدود .ارتفاع فاصلة پلههای چهارپایة یاددده به طکور
غیرمتعارف زیاد احتمال سقو هنگام استفاده از آن باال بوده است 1.در این پر نده ،بهرغکم رأی
دادگاه بد ی مبنی بر عدم مسئولیت مخترع ،دادگاه تجدیدنور اعتم ککرد چهارپایکة یاددکده خطکر
نامتعارفی دادته است آگاهی خواهان از خطر احتمالی نیکز رافکع مسکئولیت سکازنده نمکیدکود.
بنابراین حالم به مسئولیت طراح چهارپایه صادر دد (.)Lloyd 1951: 496
در پر ندهای خوانده فرایند تولید بنزین را به عنوان اختراع ثبکت سکپس امتیکاز آن را اگکذار
دستورالعملهای الزم را نیز منتقل کرده بود .کارگران زمان بهککارگیری آن تحکت تکرثیر گکاز کشکندة
خر جی از کاتالیست قرار میگیرند آسیب میبینند .آسیبدیدگان علیه صاحب اختراع برای جبکران
خسارا

ارده دعوا مطرح میکنند 2.جدای از ایرادا

عیوب فرآ رده یا فرایند ثبتدده بکه عنکوان

اختراع ،که میتواند مبنای طرح دعوا قرار گیرد ،صاحبان اختراع باید زمکان انتقکال یکا اگکذاری حکق
استفاده اطتعا

دستورالعملهای الزم را نیز به نحو صحیم کامل بکه منتقکلالیکه انتقکال دهنکد

امالان دسترسی ا را به موارد ضر ری فراهم سازند؛ در غیر این صور  ،این موضوع نیکز مکیتوانکد
مبنای مسئولیت آنان به دمار ر د .همدنین است ناقص یا مبهم بودن دستورالعمل یکا اطتعکا

الزم

جهت بهرهبرداری یا تولید محصول مورد نور که میتواند عیب محسوب دود برای صکاحبان حکق
اختراع مسئولیت به بار آ رد ( .)Weber 1992: 469
یالی از پر ندههای مهم در این خصوص پر ندهای است که در سال  1996مطرح دد .دکرکت
فایراستون سالها پیش چرخی را طراحی کرده بود که بعدها درکت کلسی هکایز آن را بکه عنکوان
تایرهای تیوبلس مورد استفاده قرار داد .در یالی از بارگیریها ،ککه در خکودر از تایرهکای تولیکد
کلسی هایز استفاده دده بود ،تایر میترکد منجر بکه مکر

مصکرفکننکده مکیدکود .در دعکوای

1. Horton V. London Graving Dock, 1950.
2. Nellie Mae Marker, Administratrix of the Estate of Donald Orvel Marker, v. Universal Oil
Products Company, 1957.
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مطر حه از سوی رثه درکت فایراستون نیز ،به استناد بیاحتیاطی مسئولیت محض مسکئولیت
ادتراکی ،خوانده قرار گرفت 1.در این پر نده ،دادگاه بد ی به محالومیکت دکرکت فایراسکتون بکه
عنوان صاحب اختراع رأی داد .اما دادگاه پژ هش ،به علت ایناله کلسکی هکایز از فایراسکتون حکق
امتیاز نگرفته بد ن اجازة ا از اختراع یاددده استفاده کرده محصول تولید نهایی نیز با اختکراع
ثبتدده متفا

بود ،رأی دادگاه بد ی را نقکض ککرد .البتکه یالکی از قضکا

دادگکاه تجدیکدنور

(قاضی ایناچ) با این نور مخالف بود .ا اظهارنور کرد که طراح اصلی چرخ فایراستون بوده نباید
به این دلیل که در تولید نقش ندادته مسئول دانسته نشود چون طرح را آزمایش نالرده نبایکد در
قبال مسئولیت مصونیت دادته بادد (.)uss 2000: 318
پس از بررسی در نخست برقراری مسئولیت محض ،که قوع

جود فعل زیانبکار در اینجکا

نقص یا عیب اختراع است ،یالی دیگر از درایط مهم طرح مسئولیت مخترعان احکراز رابطکة سکببیت
است .در اقع باید محرز دود که بین ضرر اختراع معیکوب رابطکة سکببیت جکود دارد ضکرر از
رابطة سببیت با زیاندیده است ا باید ثابت کند ککه بکین اختکراع

اختراع نادی دده است .اثبا

ایجاد ضرر رابطة علّت معلولی جود دارد .البته گاهی خواندة دعوا ناچار میدود برای اثبا

عکدم

دخالت خود دلیل بیا رد .زیرا در برخی موارد همین که زیاندیده قوع کاری را که به طور معمول از
طرف خوانده انجام میدود اثبا

کند دیگر نیازی به ثابت کردن انتساب آن بکه خوانکده نکدارد .بایکد

توجه دادت در مواردی که تقصیر در ایجاد مسئولیت نیست رابطة سکببیت اهمیکت بیشکتری پیکدا
میکند اثبا

جود آن نیز ددوارتر میدود .برعالس ،در مواردی که تقصیر از ارکان مسکئولیت بکه

دمار میر د رابطة سببیت اهمیت خود را از دست میدهد فقط به حوادثی توجه میدود که زیکان
به بار آ رده است .زیرا این تصور عمومی جود دارد که تقصیر سبب بر ز زیان دده است .به غیر از
مواردی که زیان فوراً مستقیم به فعل یا رفتار زیانبار متصل نیست یا اسباب دیگکری نیکز در بکر ز
زیان دخالت دارند ،رابطة سببیت اضم آدالار به نور میرسد (خزائی .)113 :1395
احراز رابطة سببیت بین اختراع
ا ل مخترع بهدخصه مبادر

قوع زیان در فر  ،مختلف قابل بررسی اسکت .در فکر،

به تولید یا اجکرای اختکراع مکیکنکد .در فکر ،د م مختکرع مجکوز
1. Firestone Steel Products Co. v. Barajas, 927 S.W.2d 608 (Tex. 1996).
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بهرهبرداری از اختراع را به دیگری منتقل میکند گیرندة مجوز به تولید کاال یا اجکرای فراینکد آن
مبادر

می رزد .در فر ،سوم مخترع حق اختراع را کامتً به غیر منتقل میکند .در فر ،چهارم

مخترع برای درکت یا کارخانهای کار میکند اختراع نادی از استخدام یا قرارداد است حقکوق
مادی اختراع متعلق به کارفرماست (بند «ه» مادة  5قکانون ثبکت اختراعکا  ،طکرحهکای صکنعتی،
عتئم تجاری ،مصوب .)1386
در فر ،نخست که مخترع ،خود ،مجری اختراع است در اقع خود ا تولیدکننده محسوب
میدود مصرفکنندگان با مانع مهمی در اثبا

رابطة سببیت ر بهر نیستند .زیرا سبب دیگری بین

محصول معیوب زیان ارده موجود نیست مسکئولیت محکض تولیدکننکده نیکز مکورد پکذیرش
قوانین ر یة قضایی است.
در فر ،د م که مخترع اجازة بهرهبرداری را بکه دکخص دیگکری مکیدهکد مالالیکت ا در
اختراع باقی میماند سه حالت قابل تصور است:
الف) گاهی در قرارداد اگذاری اجازة بهرهبرداری ،به درخواست دریافتکنندة مجوز ،مختکرع
متعهد میدود مسئولیت جبران خسارا

احتمکالی ارده بکه ادکخاص ثالکت را بکر عهکده بگیکرد

( .)Mittal 2011: 137این در در اقع تعهد به نفع دخص ثالت است که در کامنال پذیرفته دده
در حقوق ایران نیز ،به استناد بخش اخیر مادة  196قانون مدنی ،قابل پذیرش به نور میرسد .در
این حالت ،با توجه به پذیرش مسئولیت قراردادی توسط مخترع ،موضکوع رابطکة سکببیت چنکدان
قابل طرح نیست .زیرا در این صور

تعهد قراردادی برای جبران خسارا

ارده جود دارد.

ب) گاهی در قرارداد اگذاری اجازة بهرهبرداری ،در رابطکه بکا مسکئولیت خسکارا

نادکی از

اختراع ،میان مخترع دریافتکنندة مجوز ،در خاصی جود ندارد .در این حالت ،طبکق قواعکد
کلی در صور

احراز رابطة سببیت بین عیب اختراع زیان ارده ،مسئولیت مختکرع در مقابکل

ادخاص ثالت زیاندیده باقی خواهد بود (ساعی .)18 :1393
پ) گاهی در قرارداد اگذاری اجازة بهرهبرداری ،در کاهش مسکئولیت یکا عکدم مسکئولیت
مخترع گنجانده میدود .در این حالت ،صرفنور از اصل نسبی بکودن قکرارداد عکدم تکرثیر ایکن
در

در رابطه با ادخاص ثالت ،با عنایت به مقررا

مربو به خطای محض در قانون مجکازا
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استمی (از جمله بند «پ» مادة  292قانون یاددده ،مصوب  )1399خکتف نوکم عمکومی بکودن
در یاددده ،میتوان گفت حداقل در زمینة خسارا

آسیبهای جسکمی بکدنی خسکارا

مالی سنگین ،در یاددده معتبر قابل استناد نیست .در خصوص ضرر زیان مالی ،بایکد توجکه
دادت که برختف ضعیت موجکود در عتئکم تجکاری ککه در مکادة  44قکانون ثبکت اختراعکا ،
طرحهای صنعتی عتئم تجاری ،مصوب  ،1386لیسانسدهنده (صاحب عتمت تجاری) یا اجازه
دهنده بهرهبرداری را موظف به کنتکرل مکثثر بکر کیفیکت مرغوبیکت ککاال خکدما
مقررا

مربو به اختراع چنین تاللیفی لحاظ نشده است .با این حال ،عدم ارائة اطتعا

یا هشدارهای کافی از سوی مخترع ،میتواند عاملی جهت قوع خسکار

نمکوده ،در
کامکل

بکه ادکخاص ثالکت در

نتیجة تولید کاال یا محصول یا فرایند معیوب به دمار آید رابطة سببیت را بین ترک فعل مختکرع
قوع زیان ،برقرار کند (.)Buss 2010: 319
در فر ،سوم که مخترع حقوق خود در زمینة اختراع را به طور کامکل منتقکل ککرده اسکت د
حالت قابل تصور است:
الف) گاهی در قرارداد انتقال حق اختراع ،به درخواست انتقالگیرندة حق اختراع ،مخترع متعهد
میدود مسئولیت جبران خسار

احتمالی ارده به ادخاص ثالکت را بکر عهکده بگیکرد .در اقکع،

انتقالگیرندة حق اختراع بدین سیله می خواهد کارآمدی ستمت اختکراع را بکه نکوعی تضکمین
کند .بنابراین ،در قرارداد یاددده نیز این در قابل پذیرش است.
ب) گاهی در قرارداد انتقال حق اختراع ،در رابطه با مسئولیت خسارا

نادی از اختکراع ،میکان

مخترع خریدار حق اختراع در خاصی جود ندارد .در این حالت ،ممالن است گفته دکود ،بکا
عنایت به قطع رابطة مالالانه با اختراع ،مخترع را نمیتوان مسئول قلمداد کرد .چون رابطکة سکببیت
بین ا

زیان ارده قابل احراز نیست (رجبی .)457 :1398

این حالت فر ،چهارم را نیز دربرمیگیرد که مخترع رابطة قراردادی یا استخدامی بکا کارفرمکا
دارد اختراع متعلق به کارفرماست .البته باید پذیرفت که اسناد عقلی زیان به مختکرع جکود دارد.
چون اگر ا اختراع را ابداع نمیکرد زیانی نیز به قوع نمیپیوست ( .)Kimball 1981: 822اما آیکا
از نور اصول قواعد حقوقی نیز میتوان مخترع را مسئول قلمداد کرد؟ در اقع ،بکر چکه مبنکایی

130

حقوق خصوصی ،دورة  ،18شمارة  ،1بهار و تابستان 1400

میتوان مخترع را مسئول زیان بهبارآمدة نادی از بهکارگیری اختراعی دانست که حقوق آن به طور
کلی اگذار دده است؟ یعنی احراز رابطة سببیت در این فر ،با ادالال مواجه میدود.
داید گفته دود با توجه به مالالیت انتفاعی که مخترع از اختراع به دست میآ رد اصوالً بایکد
مسئولیت خطرا

احتمالی آن را نیز بر عهده دادته بادد .در ککامنال ،همکانطکور ککه توضکیم آن

میآید ،جود محصول خطرناک یا معیوب برای احراز رابطة یاددده کفایت میکند

( Norris 1979:

 .)118در فقه احراز رابطة سببیت در این موضوع میتواند با استفاده از قاعدة «من لکه النکنم فعلیکه
النرم» انجام گیرد که بر اساس آن هر کس از منافع چیزی بهرهمند میدود باید زیانهای آن را نیکز
بر عهده بگیرد (المصطفوی  1390ق.)283 :
نالته ای که الزم است در این فر ،بدان توجه دود آن است ککه مخترعکان هکی گونکه رابطکة
حقوقی با کاربران مصرفکنندگان محصولی که منجر به خسار
دیگر در قوانین مقررا

مربو به اختراعا

دکده اسکت ندارنکد .از سکوی

در کشکور ایکران در ککامنال ()Cowan 1982: 90

هی تاللیف یا ظیفهای مبنی بر لز م رعایت ایمنی بیخطکر ککردن اختکراع جکود نکدارد در
نتیجه مسئول دانستن مخترع در فر ،اگذاری حق اختراع کمی ددوار به نور میرسد .البته عرف
میتواند به منزلة یالی از منابع حقوق در اینجا نقش مهمی ایفا کنکد تاللیکف رعایکت احتیکا
جوانب ایمنی را بر عهدة مخترع بگذارد (.)Stein 2008: 286
نباید چنکین پندادکت ککه همیشکه اجکرا یکا بکهککارگیری اختکراع موجکب ر د خسکار

بکه

مصرفکننده یا کاربر میدود .در مواردی ممالن است عیب اختراع قابل اجرا نبکودن آن بادکد .در
اقع ممالن است ،پس از اگذاری اجرا یا تولید اختراع به دخص دیگر ،انتقالگیرنده هنگام اجکرا
متوجه دود که به دلیل ناکافی بودن اطتعا

یا عیب فنی اختراع قابل اجرا نیسکت .ایکن موضکوع

بهخصوص در کشورهایی مانند ایران 1یا فرانسه ( ،)Imanishi 2006: 186که بررسی مکاهوی بکرای

 .1تا قبل از تصویب قانون ثبت اختراعا

در سال  ،1386سیستم ثبت اختراع در ایران طبق مادة  26قانون سال  1310دیوة

اعتمی بود .اما در مادة  13قانون جدید مادة  28آییننامة آن ،به ادارة ثبت اختراع اختیار بررسی ماهوی اگذار دده
نوریة مراجع تخصصی در رابطه با جود درایط الزم برای ثبت اختراع مشورتی دانسته دکده اسکت .بنکابراین ،ادارة
ثبت اختراع ،ضمن اخذ نوریة مراجع تخصصی ،بررسیها را انجام میدهد بر اساس نور کاردکناس خکود مراجکع
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ثبت اختراع از جانب مراجع ذیصتح الزامی نیست ،متدا لتر اسکت .بنکابراین ،مصکادیقی از ایکن
قبیل نیز ممالن است طرف دعوا قرار دادن مختکرع را ایجکاب کنکد ()Kimball 1981: 808؛ ضکمن
ایناله در مواردی که مخترع مجوز بهرهبرداری از اختراع را بکه دیگکری اگکذار ککرده اسکت در
مراحل ا لیة اجرا ،به اسطة معیوب بودن اختراع ،انتقالگیرنده متحمل زیان مکالی یکا جکانی دکده
بادد ،صرفنور از مواردی که قرارداد اینگونه امور را پیشبینی کرده بادکد ،صکرفاً علیکه مختکرع
امالان طرح دعوای مسئولیت مدنی جود دارد ( .)Imanishi 2006: 187زیرا سبب دیگری که بتوان
زیان را به ا استناد داد جود ندارد.
در مواردی ممالن است مخترع همراه تولیدکننده یا عرضهکنندة ککاال یکا محصکول معیکوب بکه
صور

همزمان خوانده قرار گیرد .طبیعی است که درآمد مخترع از اگکذاری اختکراع بکا عایکدی

تولیدکنندگان کاال یا محصول قابل مقایسه نیست .بنابراین ،از آنجا که افز دن بکه خوانکدگان دعکوا
منابع مالی جبران زیان را افزایش میدهد ،قرار دادن مخترع در کنار تولیدکنندگان عرضهکننکدگان
کاال یا محصول معیوب جبران کامل خسار
علیه یکدیگر اظهارا

را تسهیل میکند .زیرا موجکب مکیدکود خوانکدگان

یا دفاعیاتی مطرح کنند که خواهان را در اثبا

دعوا یاری رساند

( Kimball

 .)1981: 811به عت ه ،در برخی موارد ممالن است زیاندیده از کارکنکان کارمنکدان تولیدکننکده
بادد امالان طرح دعوا علیه تولیدکننده را به دلیل در قکراردادی ندادکته بادکد مختکرع تنهکا
کسی بادد که امالان طرف دعوا قرار دادن ا
است حجم خسارا
خسارا

جود دادته بادکد .)Buss 2010: 317( 1نیکز ،ممالکن

ارده به قدری گسترده بادد که خواندگان معمولی دعوا قادر به جبران همکة

نبادند طرح دعوا علیه مخترع اجتنابناپذیر دکود؛ بکهخصکوص اینالکه تولیدکننکدگان

ممالن است به دالیل مختلف ردالسته نیز دده بادند یا منابع مالی الزم جهت پرداخت خسکار
را ندادته بادند ( .)Lloyd 2016: 497برخی محققان خارجی همدنین استدالل کردهاند همکانطکور
که صاحبان عتئم تجاری موظف به کنترل نوار

بر محصول تولیدی از سوی لیسکانسگیرنکده

یاددده تصمیم خود را مبنی بر ثبت یا عدم اختراع اتخاذ میکند.
 .1البته اگر مخترع عایدی خاصی از اختراع ندادته بادد نمیتوان بر اسکاس قاعکدة مکورد اسکتناد در فقکه حقکوق ایکران
مسئولیتی برای ا مقرر کرد.
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هستند صاحب حق اختراع نیز پس از اگذاری مجوز ماللف به نوار

کنترل است .چون عموم

مردم ا را صاحب اختراع تصور میکنند ( .)Schwartz 1988: 26اما اطکتق ایکن دیکدگاه خکالی از
ادالال به نور نمیرسد .زیرا نمیتوان به طور قاطع گفت عموم مردم اختراع را کماککان متعلکق بکه
صاحب آن میدانند .در اقع ،بین عتمت تجاری که همه با آن سر کار دارند اختکراع ککه دکاید
خیلی از مردم مالک آن را نشناسند تفا
مورد اختراعا

جود دارد .بنابراین ،استدالل اخیر را میتوان صکرفاً در

معر ف دناختهدده پذیرفت .به هر حال ،صرفنور از توضکیحا

توجیهکا

یاددده ،مخترع نیز یالی از اسباب ر د زیان نادی از محصکول اسکت .اگرچکه بعکد از ا اسکباب
نزدیک تری به زیان ارده جود دارد ،نقش اساسی فعال مخترعکان در ایجکاد ککاال یکا محصکول
معیوب را نمیتوان انالار کرد .در نتیجه طرف دعوا قرار گرفتن آنها قابل پذیرش دفاع است.
اعمال مسئولیت محض در ارتباط با مخترعان در کامنال

در کامنال ددوار بودن اثبا

تقصیر در خسارا

نادی از عیکوب اختکراع ضکر ر

حمایکت از

مصرفکننده ،بهره مندی مخترع از منافع مادی نادی از اختراع ،الزام صاحبان علوم فنون به باال
بردن دقت در طراحی ارائة ایدههای جدید به بازار ،تولید عرضة کاالها یکا خکدما

از دالیلکی

است که تمایل دادگاه ها را در بهکارگیری اعمکال نوریک ة مسکئولیت محکض در ارتبکا

بکا

مخترعان توجیه میکند (  .)Krauss 2019: 148البته در نوام حقوقی ککامن ال تعمکیم نوریک ة
مسئولیت محض در ارتبا با مخترعان با ایرادا

ادالاال

مختلف از سوی دادگکاه هکا

حقوقدانان مواجه د ده است .مث ت ً  ،در حقوق ا مریالا  ،به موجب ماد ة  402اعتمی ة سکوم
مسئولیت مدنی  ،دش در

برای اعمال مسئولیت محض در نوکر گرفتکه دکده اسکت . 1 :

جود کاال ؛  . 2کاال فر خته دده بادد ؛  . 3فر ش کاال دنل معمکولی فر دکنده بادکد ؛ . 4
کاال معیوب بادد ؛  . 5کاال ب ه صور

نامتعارف خطرناک بادد ؛  . 6کاال بد ن تنییر اساسی

ب ه دست مصرف کننده رسیده بادد  .در خصوص س را ی ت مسکئولیت محکض بکه مخترعک ا ن
ایراد دده که درایط مندرر در این ماده در بارة عیکوب اختکراع فکراهم نیسکت (
 .) 2019: 270در ادامه به این ایراد ا

اداره می دود.

Krauss
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د در ا ل برای تحقق مسئولیت محض جود کاال قابلیت فر ش آن اسکت .مفهکوم ککاال
غالباً مربو به ادیای مادی محسوس اسکت؛ درحکالیککه حکق اختکراع در ارتبکا بکا محصکول
غیرمحسوس است .بنابراین ،این ایراد مطرح دده است که چون حکق اختکراع ،ککه بکه اسکطة آن
میتوان مخترع را مسئول دانست ،غیرمادی است در ا ل د م برای اجکرای مسکئولیت فکراهم
نیست ( .)Buss 2010: 324در پاسخ به این ایراد گفته دده ا الً حق اختکراع جکزا امکوال دخصکی
است حق مالی برای مخترع ایجاد میکند ثانیاً اگر اختراع مورد استفاده قکرار گیکرد طبکق آن
محصولی تولید دود ،با توجه به قابلیت فر ش آن به صور

معو ،،این در محقکق مکیدکود.

به عت ه ،دادگاهها اجاره دادن اموال را نیز در محکد دة مکورد نوکر مکادة یاددکده قکرار دادهانکد
اگذاری مجوز بهکرهبکرداری را نکوعی اجکاره محسکوب ککردهانکد .بنکابراین ،از آنجکا ککه مجکوز
بهرهبرداری از اختراع قابل اگذاری است ،در قابلیت فکر ش ،ککه از دکرایط اعمکال مسکئولیت
محض است ،نیز فراهم است (.)Kimball 1981: 816
در دیگر آن است که فر ش کاال دنل معمولی فر دنده بادد .در اقع ،تولید اتفاقی ککاال
فر ش آن مشمول مقررا

مسئولیت محض نمیدود .در مورد مخترعان ،صرفنور از فعالیتهای

ذهنی فالری قبل از اختراع ،هزینه تتشهایی برای ثبت اختراع صرف میدود که قابکل توجکه
است .از سوی دیگر اثبا

جدید بودن اختراع تنوکیم دقیکق اظهارنامکه نقشکههکای آن همگکی

حاکی از آن است که مخترع باید قت هزینههای مالی فرا انی را در مد

چند سال برای کسب

حمایت بهکرهبکرداری از اختکراع صکرف کنکد .در نتیجکه ثبکت اختکراع امکری اتفکاقی نیسکت
فعالیتهای یاددده کامتً دبیه فعالیتهایی است که تاجر جهت تولید فر ش کاال انجام میدهد.
پس ،این در نیز برای اعمال مسئولیت در مورد آنان فراهم است ( .)Kimball 1981: 818به نوکر
میرسد این استدالل کامل نیست .زیرا مثتً اگر دخص صرفاً یک اختراع را ثبت کند نمکیتکوان ا
را تاجر تلقی کرد .برای امالان اطتق مورد اداره الزم است دخص یاددده حداقل چندین اختکراع
ثبت کرده بادد.
اعمال در

«معیوب بودن» «به طور نامتعارف خطرناک بکودن» نیکز در مکورد حکق اختکراع

مشالل نیست .زیرا طبق ضکوابط مقرراتکی ککه در نوکام حقکوقی اغلکب کشکورها حکاکم اسکت
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خصوصیا

خاص اختراع باید اعتم دود که دامل نحوة ساخت استفاده از اختراع اسکت .ایکن

دفافسازی باید به گونهای بادد که دخص متعارف در فنا ری مربو بکه اختکراع بتوانکد ،بکد ن
دخالت مخترع ،آن را بسازد آمادة بهرهبرداری کند .فر ،بر آن است ککه اکثکر تولیدکننکدگان از
ادخاصی که صتحیتها تواناییهای الزم را دارند استفاده مکیکننکد .بنکابراین ،اگکر نقشکههکا
خصوصیا

اختراع اجرا دود بعد از اجرا عیب اختراع ظکاهر دکود ،اختکراع معیکوب محسکوب

میدود؛ هرچند از نور رسمی ثبت دده بادد .بنابراین ،اثبا

دکر یاددکده نیکز ممالکن قابکل

اجراست (.)Kimball 1981: 820
آخرین درطی که در مادة  402اعتمیة مسئولیت مدنی آمده ایکن اسکت ککه ککاال بکد ن تنییکر
اساسی به دست مصرفکننده رسیده بادد .گاهی ممالن است در فرایند طراحی اجرای نقشکههکا
تا تولید کاالی نهایی ،تنییرا
تنییرا

اساسی در اختراع به جود آید .ر دکن اسکت ککه اگکر در اختکراع

اساسی داده دود ،به نحوی که محصول نهایی قابل انتساب به مخترع نبادد ،نمکیتکوان ا

را مسئول قلمداد کرد .اما اقعیت این است که در بسیاری از موارد ،گیرندگان مجوز بهرهبرداری از
اختراع ،صرفاً به دنبال اجرای خصوصیا

مربو به اختراع بهرهبرداری از آن هستند .در نتیجکه،

اگر اختراع دارای عیب ذاتی بادد ،به احتمال زیاد ،این عیب تا پایان مرحلة تولید کاال باقی میماند
محصول نهایی نیز دارای عیب خواهد بود .بنابراین ،این در نیز برای اعمال مسکئولیت محکض
در ارتبا با مخترعان فراهم است (.)Kimball 1981: 821
با جود این ،کسانی که موافق اعمال مسئولیت محض در رابطه با مخترعان هستند بر آناند که
این مسئولیت باید با احتیا فرا ان اعمال دود؛ بهخصوص در مورد عیوبی که قابل پکیشبینکی یکا
اجتناب ناپذیرند .در اقع ،اندکی بیاحتیاطی در اعمال مسکئولیت محکض در ارتبکا بکا مخترعکان
ممالن است موجب ردالستگی آنها دود .چون مخترعان ،برختف تولیدکننکدگان ،سکرمایة الزم
را برای جبران خسار

یا بیمه کردن اینگونه مسئولیتهکا ندارنکد ( .)Buss 2010: 322در مقابکل،

اعمال محتاطانة مسئولیت محض در ارتبا با مخترعان موجب دالوفایی ر نق ارائکة ایکده هکا
نوریا

جدید میدود .زیرا جود مسئولیت باعت میدود مخترعان اختراعا

ایمنتر مفیدتری

ارائه کنند .البته برقراری مسئولیت محض در ارتبا با صاحبان آثار فالری همواره بایکد بکا رعایکت
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مصالم منافع جامعه همراه بادد؛ به نحوی که ایجاد مسئولیت موجب عدم ترغیب سایر مخترعان
دستا ردهای جدید از بیم مسئولیت احتمالی نشود (.)Kimball 1981: 828

در ارائة ابداعا

اعمال مسئولیت محض در ارتباط با مخترعان در حقوق ایران

در حقوق ایران ،حالم قانونی در رابطه با مسئولیت مدنی نادی از عیکب اختکراع مبنکای آن جکود
ندارد .اما به نور میرسد بتوان این موضوع را در قالب مسئولیت مدنی نادکی از عیکب ککاال بررسکی
کرد؛ هرچند در خصوص مبنای مسئولیت مدنی نادی از عیب کاال نیز اتفاقنور جود ندارد .برخکی،
برای یافتن مبنای اخیر ،به مادة  18قانون حمایت از حقوق مصکرفکننکدگان ،مصکوب  ،1388اسکتناد
کردهاند .این ماده مقرر دادته «چنانده کاال یا خکدما
خدما

عرضکهدکده توسکط عرضکهکننکدگان ککاال یکا

معیوب بادد به اسطة آن عیب خساراتی به مصرفکننده ارد گردد ،متخلکف عکت ه بکر

جبران خسارا

به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهار برابر خسار محالوم خواهکد دکد».

به موجب این دیدگاه ،قانونگذار ،با تصویب این ماده ،دربارة عیوب نادی از تولید ،مسکئولیت بکد ن
تقصیر (مسئولیت محض) را پذیرفته است (عبدیپور  .)28 :1390اما برخی حقوقدانان بر آنانکد ککه
قانونگذار در مادة یاددده از عنوان متخلف استفاده کرده از این ظاهر چنین برمیآید که باید تقصیر
عرضهکننده به اثبا

برسد (صفایی  .)313 :1392زیرا بهکارگیری اژههایی نویکر «متخلکف» ذهکن را

بیشتر به سمت مسئولیت مبتنی بر تقصیر سوق میدهد (نقیبی  .)63 :1397مبنای این دیکدگاه یالسکان
دانستن مفهوم «متخلف» «مقصر» است؛ حال آناله انطباق مفهوم د

اژة یاددده محل بحت است.

برخی حقوقدانان ،با استناد به لز م محسوس بودن دیا یا کاال برای اعمال مسکئولیت محکض،
اعمال این مسئولیت را در مورد صاحبان آثار فالری منتفی دانستهاند (کاتوزیان  .)95 :1384جالکب
آناله در همین مورد اعمال مسئولیت مبتنی بر تقصیر را پذیرفتنی تلقی ککردهانکد (کاتوزیکان :1384
 .)94این دیدگاه قابل نقد به نور میرسد .زیرا اگر عیب موجود در دیا نامحسوس نتواند موجکب
مسئولیت محض دود ،تفا تی بین جود تقصیر یا عدم آن نیست .در اقع ،اگر علت عکدم احکراز
مسئولیت محض غیر مادی بودن محصول بادد ،برای اعمال مسئولیت با تقصکیر نیکز ایکن ادکالال
پابرجاست .پس ،قتی رابطة سببیت بین عیب محصول ضرر احراز دده ،تفا تی بکین جکود یکا
عدم تقصیر به نور نمیرسد.
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در این میان ،برخی محققان به منوور تقویکت دیکدگاه عکدم اعمکال مسکئولیت محکض در قکانون
حمایت از مصرفکنندگان ،مصوب  ،1388به مادة  2این قانون استناد کردهانکد (بکادینی .)524 :1395
به موجب مادة یاددده «کلیة عرضهکنندگان ککاال خکدما  ،منفکرداً یکا مشکترکاً ،مسکئول صکحت
ستمت کاال خدما

عرضهدده مطابق با ضوابط درایط مندرر در قوانین یا مندرجا

مربوطه یا عرف در معامت

قرارداد

هستند  .»...بر اساس این دیدگاه ،قید «مطابق با ضوابط درایط مندرر

در قوانین یا مندرجا قرارداد مربوطه یا عرف در معامت » نشان میدهکد ایکن قکانون در خصکوص
مبنای مسئولیت عرضهکنندة کاالها خدما حالم جدیدی ندارد این موضوع را به سایر قکوانین
قرارداد عرف ارجاع داده است (بادینی  .)525 :1395این استدالل چند ایکراد دارد .ا الً اگکر هکدف
قانون یاددده ایجاد مبنای جدیدی برای مسئولیت نادی از عیب کاال نبوده ،پکس فلسکفة تصکویب آن
چیست؟ ثانیاً استناد به مادة  2قانون یاددده برای اثبا
میتوان گفت عبار

لز م احراز تقصیر کافی به نور نمیرسد .زیکرا

«مطابقت با ضوابط درایط مندرر در قوانین یا منکدرجا

یا عرف در معامت » که در مادة یاددده قید دده است مربو به «کاال خدما

قکرارداد مربوطکه
عرضهدده» اسکت

نه اژة «مسئول» .ثالثاً کلمة «متخلف» در مادة  18قانون ،که صراحت بیشتری در ایکن خصکوص دارد،
را میتوان به «مسئول» تعبیر کرد نه «مقصر» .بدین ترتیب ،در حقوق ایران نمکیتکوان بکا قاطعیکت بکه
عدم امالان اعمال نوام مبتنی بر مسئولیت محض دربارة عیوب کاال همدنین عیوب اختراع نور داد؛
بلاله به نور میرسد با توجه به ددواری اثبا
بد ن تقصیر در مورد اختراعا

تقصیر در این موضوعا

اعمکال مسکئولیت محکض

موارد مشابه ترجیم دارد.

گفتنی است در نوام حقوقی ایران نوریة قابلیت انتساب با نوریة مسئولیت محض قابل مقایسکه
معادلسازی است .در حقیقت ،طبق نوریة قابلیت انتسکاب ،احکراز رابطکة سکببیت عرفکی بکرای
انتساب زیان الزام به جبران خسار

کفایت میکند حتی لز م اثبا

تقصکیر در برخکی مکوارد

مصرح قانونی نیز صرفاً همسو با احراز رابطة سببیت قابلیت انتساب است .این نوریه عام اسکت
غیر از ضمان ید در همة موارد مسئولیت مکدنی ضکمان قابکل اجراسکت (انصکاری .)4 :1390
برخی حقوقدانان نیز بهصراحت مبنای مسئولیت در قانون مدنی را نوریة قابلیت انتساب دانستهاند.
به موجب این دیدگاه «اساس مباحت ضمانا

در قانون مدنی ما بر صرف انتساب اضرار به فاعکل
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نهاده دده است؛ خواه عمد بیاحتیاطی غفلت از ا سر زده بادد یا نه .این ضابطه دقیکقتکر از
ضوابط ار پایی است در زندگی مادکینی پرمخکاطرة عصکر مکا متناسکبتکر اسکت( ».جعفکری
لنگر دی  .)431 :1378بدین ترتیب متحوه میدود که اعمال مسئولیت محض یا بد ن تقصیر در
حقوق ایران نیز تحت عنا ین دیگر ،مانند نوریة قابلیت استناد خطای محکض ،پذیرفتکه دکده
میتوان آن را برای جبران خسارا

نادی از عیوب اختراع به درح آتی پذیرفت.

در فقه امامیه ،فصلی به مبانی مسئولیت مدنی اختصاص نیافته است؛ بلاله فقها ایکن موضکوع را
در قالب ادلّه قواعد فقهی مطرح کردهاند .یالی از ادلّة مهکم مسکئولیت قاعکدة تسکبیب اسکت .در
جایی که دخص به طور غیرمستقیم با اسطه ،عمدی یا غیرعمدی ،موجب تلکف مکال یکا نفکس
دیگری میدود ،از آن به «تسبیب» یاد میدود .همین ضعیت در مورد مخترع نیز جود دارد .زیرا
مخترع به اسطة اختراعی که زمینهساز تولید کاال بوده ،غیرمستقیم با اسطه ،موجب ضرر دیگری
دده است .تسبیب مرخوذ از سبب است .کلمة سبب در تسبیب به مفهوم دقیق خود به ککار نرفتکه
است .زیرا ،در اصطتح ،سبب عبار

از امری است که از جودش جود از عکدمش عکدم الزم

آید (نجفی  .)51 :1368این در حالی است که سبب در تسبیب الزاماً موجد خسار

نیسکت؛ بلالکه

عادتاً زمینة تلف را فراهم میسازد.
متحوة اجمالی مصادیق بر ز زیان نادی از عیوب اختراع این را به ذهن متبادر میکند ککه در
بسیاری از موارد استناد به قاعدة تسبیب مناسبترین راه ممالن برای اثبا

مسئولیت اسکت ایکن

قاعده به اسطة اطتق عمومی که دارد توانایی ظرفیکت الزم بکرای صکد ر حالکم بکه جبکران
زیانهای نادی از عیکوب اختکراع را دارد مکیتکوان آن را یالکی از ادلّکة مناسکب بکرای پکذیرش
مسئولیت مخترعان دانست .با این حال ،بررسی دقیقتر نشان میدهد باید میکان د فکر ،تفالیکک
کرد .اگر میان اختراع زیان ارده ارادة فاعل مختار آگاه فاصله انداخته بادد ،زیان به فعکل فاعکل
مختار آگاه منتسب میدود نه مخترع .اما در فرضی که زیان بکه فعکل فاعکل مختکار آگکاه منتسکب
نمی دود ،این فر ،در اقع به موضوع انتخاب میان سبب مبادر اقوی بودن سکبب از مبادکر
بازمیگردد .به عبار

دیگر ،اگر مخترع به عنوان سبب اقوی از مبادر تلقّی دکود ،ضکامن خواهکد

بود .البته در فر ،اخیر اقوی بودن سبب نسبت به مبادر به دلیل غکر ر اسکت .بنکابراین بکه نوکر
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می رسد این فر ،در نهایت به قاعدة غر ر بازمیگردد خود قاعدة تسبیب به منزلة یکک قاعکدة
مستقل برای حالم به مسئولیت نادی از عیوب اختراعا

کفایکت نخواهکد ککرد؛ مضکافاً اینالکه در

مستقل بودن قاعدة تسبیب از قاعدة اتتف میان فقهای امامیه اتفاقنور جود ندارد.
قاعدة دیگری که در مورد مسئولیت محض نادی از عیوب اختراع میتوان به آن استناد کرد قاعکدة
غر ر است .طبق این قاعده هرگاه از دخصی عملی سرزند که باعت فریب خکوردن دکخص دیگکری
دود از این رهگذر ضرر زیانی به ا برسد ،دخص نخست ضامن است باید از عهکدة خسکار
ارده برآید .دخص ا ل را غار (فریبدهنده) دخص د م را منر ر میگویند (مالارم دیرازی :1411
 .)293همانطور که از تعریف نیز برمیآید ،الزم نیست که غار در زمینة عملکی ککه انجکام مکیدهکد
موجب فریب دیگری میدود آگاهی دادته بادد .فقها ،بر اساس ر ایا  ،مثال مشهوری بیان میکنند
آن این است که ممالن است طبیب به تصور ایناله دار یی برای بیمار مفید است آن دار را برای بیمکار
تجویز کند؛ اما دار به اسطة مزار خاص بیمار موجب تشدید بیماری یا مر ا دود .در اینجکا اکثکر
فقها طبیب را ضامن میدانند جهل ا به موضوع را مانع مسئولیت ا نمیدانند (لطفی  .)75 :1379در
اعمال این قاعده در ارتبا با مخترعان به نور میرسد ایراد ادالالی جود نکدارد .زیکرا در مصکادیق
مختلف اگذاری حق اختراع یا اجازة بهرهبرداری از آن یا تولید مستقیم آن توسط خود مختکرع قاعکدة
غر ر قابل اجراست .توضیم آناله قتی اختراع دارای عیبی است که به طور بکالقوه مکیتوانکد موجکب
بر ز ضرر زیان جانی یا مالی مصرفکننده دود مخترع غار محسوب میدود حتی ناآگاهی ا نیکز
مانع اعمال مسئولیت ا نمیدود .البته برخی فقها علم غار را در مسئولیت ا میدانند؛ اما اکثر فقها
قانون مجازا استمی به موجب تبصرة مادة  496نوریة اخیر را قبول کردهاند (لطفی .)81 :1379
در کنار ادلة فقهی یاددده در زمینة احراز مسئولیت محض مخترعان بکه نوکر مکیرسکد قاعکدة
«الخرار بالضمان» نیز ،البته با تفسیری که از آن ارائه خواهد دد ،در این زمینه قابکل اسکتناد بادکد.
قاعدة «الخرار بالضمان» با همین عبار

از نبی اکرم(ص) نقل در فقه عامه امامیه بکر اسکاس آن

فتوا صادر دده است .گفتنی است در فقه امامیه نودتههای حقوقی ایکران قاعکدة «مکن لکه النکنم
فعلیه النرم» ،که مشابه با قاعدة یاددکده اسکت ،بیشکتر مکورد اسکتناد توجکه قکرار گرفتکه اسکت
(خردمندی 30 :1397؛ علوی قز ینی  .)77 :1393البتکه تفاسکیر احتمکاال

متعکددی در معنکا
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مجرای قاعدة یاددده در فقه عامه فقه امامیه بیان دده فقها غالباً این قاعده را در ضمان جعلکی
(قراردادی) به یژه در بحت خیکارا

مکورد اسکتناد قکرار دادهانکد (کریمکی  .)240 :1397لکیالن

بردادت اخیر نادی از قرار دادن اژة «ضمان» در جایگاه مصدری است که موجب محکد د دکدن
کاربرد قاعده میدود؛ درحالیکه اگر ضمان در معنای اسم مصدری قرار گیرد ،بکا قاعکدة «مکن لکه
الننم فعلیه النرم» یالسان می دود دامل ضمان قراردادی غیرقراردادی میدود (کریمکی :1397
 .)259برخی فقهای امامیه نیز این تفسکیر از قاعکدة یاددکده را صکحیم دانسکته قبکول ککردهانکد
(المصطفوی  1390ق .)284 :طبق این تفسیر ،قاعدة یاددده داللت بر آن دارد که هرگکاه دخصکی
مرتالب عملی دود یا درایطی را فراهم کند که با خطر همراه بادد ،در صور
جبران خسارا

بر ز زیان ،مسئول

ارده است .توضیم ایناله طبق این نور این قاعده عالس قاعدة «من له الننم فعلیه

النرم» است؛ یعنی هرگاه دخصی از امری زیانی ببیند حق دارد از منافع آن بهرهمند دکود .بکه نوکر
میرسد مطابق تفسیر ارائهدده میتوان مسئولیت اختراع معیوب را با این قاعده توجیه کرد .با ایکن
تفسیر ،مدلول ر ایت الخرار بالضمان داللت بر نوریة خطر دارد که صرف انتساب ضکرر بکه فعکل
خوانده را ،بد ن لز م اثبا

تقصیر ،در صور

انتفاع موجب مسئولیت ا میداند.

با عنایت به آنده آمد ،نور به اینالکه مخترعکان در ازای اگکذاری حکق اختکراع یکا اعطکای مجکوز
بهرهبرداری از آن همدنین در جایی که دخصاً مبادر به تولید عرضة ابداع خود مکیکننکد منکافع
مالی دریافت میکنند ،در صورتی که بر اثر عمل مورد اداره خسارتی به بار آید ،طبکق قاعکدة یاددکده،
مسئولیت جبران خسار

بر عهدة دخصی است که از آن عمل منتفع دده است .بنابراین با اسکتناد بکه

قاعدة الخرار بالضمان یا قواعد مشابه آن میتوان بار مسئولیت را بد ن نیاز به اثبا تقصکیر بکر عهکدة
مخترع نیز دانست.
نتیجه
در نوام حقوقی کامنال ،تعمیم نوریة مسئولیت محض در ارتبا با مخترعان با ایرادا

ادالاال

مختلف از سوی دادگاهها حقوقدانان مواجه دد .بهتدریج با تصویب اعتمیکة سکوم مسکئولیت
مدنی در ایاال

متحدة امریالا قانون حمایت از مصرفکنندگان در انگلستان موانع اعمکال نوریکة

یاددده در ارتبا با مخترعان بردادته دد .در نتیجه اعمال نوریة مورد اداره در ککامنال بکا انتقکاد
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جدّی ر بهر نیست احالام متعددی در رابطه با مسئولیت مخترعان در دادگاههای امریالکا صکادر
دده است .در حقوق ایران ،صرفنور از ایراداتی که به قانون حمایت از حقکوق مصکرفکننکدگان
ارد است ،با توجه به نوریة قابلیت انتساب برخی ادلة فقهی ،مسئولیت بد ن تقصیر یا مسئولیت
محض در ارتبا با مخترعان پذیرفتنی اسکت .از سکوی دیگکر ،نوکر بکه اینالکه مخترعکان در ازای
اگذاری حق اختراع یا اعطای مجوز بهرهبرداری از آن همدنین در جایی که دخصاً مبادر

بکه

تولید عرضة ابداع خود میکنند منافع مالی دریافت میکنند ،در صورتی که بکر اثکر بکهککارگیری
اختراع خسارتی به بار آید ،طبق قاعدة «من له الننم فعیلکه النکرم» ،مسکئولیت جبکران خسکار

را

میتوان به مخترعان تحمیل کرد به استناد قواعد یاددده بار مسکئولیت را بکد ن نیکاز بکه اثبکا
تقصیر بر عهدة آنها گذادت .البته نحوه میزان توسعة نوریة مسکئولیت محکض بکه مخترعکان در
سیاستهای کتن نوام حقوق مالالیت فالری به ترمل دقت بیشتری نیاز دارد .زیرا اندکی بیدقتی
در این حوزه ممالن است کندی ر ند نوآ ری ابداع در جامعه را به دنبال دادته بادد.
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.23  ر، دار الالتب االستمیه، جواهر الالتم فی درح درایع االستم.)1365(  محمدحسن،نجفی
.37  ر، دار الالتب االستمیه، جواهر الالتم فی درح درایع االستم.)1368( کککککککککککککککککک
 «بررسی ر ند تالامل مسئولیت مدنی تولیدکنندگان عرضهکنندگان کاال.)1397(  سید ابوالقاسم،نقیبی
.67  ک51  صص،4  ش،1  س، دانش حقوق مالیه،»در حقوق انگلیس مقایسة آن با حقوق ایران
،) مبانی مسئولیت مدنی قراردادی (مطالعة تطبیقی در حقوق فقه.)1385(  سید حسن،حدتی دبیری
.پژ هشگاه علوم فرهنگ استمی

 انتشارا،تهران
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