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هاي عام و سنتی به  نامه گذار از بیمه: فکريمالکیت  ۀبیم
  هاي خاص و نوین نامه بیمه

  
 1بایحب دیسع 19/08/1392 :تاریخ دریافت

 2یآرانی اشراقی مجتب 16/06/1394: تاریخ پذیرش

  3یفیحن مینس  
  چکیده

نبـودن   اي، از مسائلی است که به دلیل ملمـوس  از اموال فکري با توسل به پوشش بیمهحمایت 
هاي بیمه و حتی صـاحبان   خود مال و نیز خسارت وارده به آن همواره با تردید یا انکار شرکت

ارزش باالي این اموال و جایگـاهی کـه در پرتفـوي     حال بااین .قوق فکري روبرو بوده استح
اسـت تـا    داشـته  بـر آن  نفـع را   اشـخاص ذي  ،و تجاري کسب نموده استتولیدي هاي  شرکت

به طرز محـدود  این تالش ابتدا . نحوي خود را در مقابل خطرات احتمالی مربوطه بیمه نمایند به
بـر  اي  خطري محقق شده است که با تمسک بـه اصـول بیمـه    هاي جامع و تمام در قالب بیمهو 

لیکن پیشـرفت فنـون و محاسـبات    . شده است می کیدأشمول خطرات مالکیت فکري در آنها ت
خاص و نوین به بازار شده اسـت کـه   هاي  نامه بیمه و تغییر نگرش حقوقی، سبب وروداي  بیمه

هـاي عـام و خـاص     نامـه  این مقاله با رعایت سیر تاریخی تطور آنها به معرفـی و تحلیـل بیمـه   
  .ایران قرار گیرد ۀا در صنعت بیماي براي اتخاذ آنه باره پرداخته است تا مقدمه ایندر

جـامع   ۀتهاجمی، بیمـ  ۀدفاعی، بیم ۀمالکیت فکري، خطر، نقض، بیم ۀبیم: کلیدي واژگان
  مسئولیت مدنی
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  مقدمه. 1
هـاي   دارایـی  ةدر اقتصاد امروز دنیا، اموال غیرملموس همچون اموال فکري در زمـر 

ثـروت بـه خـود    سـت کـه جایگـاه مهمـی در تولیـد      ها کلیدي اشخاص و شـرکت 
ها و تجار در صدد هستند تا ارزش امـوال   اساس شرکت براین. اختصاص داده است

اما دارندگان این اموال خود معترف هستند . فکري خویش را ارتقا داده و حفظ کنند
پذیر بوده و به آسانی در معرض تضییع  شکننده و آسیبجواهرات ارزشمند که این 

هـاي صـنعتی و دیگـر     اختـراع، عالیـم تجـاري، طـرح     حـق . گیرندیا زوال قرار می
تحـت عنـوان کلـی     هاي فکري در معرض خطرات مختلفی هستند که اصوالً آفرینه

. و ممکن است موجـب زوال یـا کـاهش ارزش آنهـا شـود      یردگ میقرار  1"نقض"
 ها و افراد با آن روبرو هستند نقض حقوق فکري بنابراین خطري که همواره شرکت

  . تعقیب یا دفاع از دعاوي مربوطه است ۀهزین و متعاقب آن
کـردن   راه بیمـه ترین  پذیر است که مهم مدیریت این خطر به طرق مختلفی امکان

ـ   از طریق بیمه، خطر ناشی از خسارات فاجعه. استآن  احتمـالی بـا    ۀبار یـک حادث
جبـران   ،دهـد  اي که تنهـا بخشـی از آن خسـارت را تشـکیل مـی      بیمه حقپرداخت 

کند مخترعـان   اي آن را در مقابل زلزله بیمه می به همان نحو که مالک خانه. شود می
کردن اموال فکري خـود   ري به دنبال آن هستند تا با بیمهصاحبان حقوق فک و دیگر

                                                                                                          
معناي  یا سایر حقوق فکري باید گفت که نقض، به) Patent Infringement(اختراع  در تعریف نقض حق .1

نماید  برداري می مخترع از اختراع او بهره ةتجاوز به هریک از حقوق قانونی مخترع یا کسی است که با اجاز
م یـ هـاي صـنعتی و عال   قانون ثبت اختراعات، طـرح  15 ةمفصل در مادطور این حقوق که به). 1388حبیبا، (

شده در قالب ساخت، صادرات  برداري از اختراع ثبت بهره: احصا شده عبارت است از 1386تجاري مصوب 
شده بـه سـه منظـور اخیـر و      اختراع ثبت ةتفاده از فراورده، ذخیرو واردات، عرضه براي فروش، فروش، اس

ترتیب اگر کسی بـدون   بدین). یند باشداورده بلکه فراکه موضوع اختراع، نه فر درصورتی( یندااستفاده از فر
را هاي یادشده  برداري شده نماید یا هریک از بهره اختراع اقدام به واردات موازي اختراع ثبت حق ةاجازه دارند

قانون فوق، توسط شخص اخیر قابـل تعقیـب    15 ةانجام دهد حقوق دارنده را نقض و براساس بند ب ماد
 .خواهد بود
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آنها را در مقابل خطر نقض و آثار آن مصون داشته یا خساراتی را که خـود در اثـر   
منظـور   ایـن  بـه . این طریق جبران نمایندند از کن نقض حقوق فکري دیگران وارد می

رایـج و مـورد   ه یافتـ  هـاي اقتصـادي توسـعه    تنـوعی در نظـام  اي م هاي بیمـه  پوشش
  .شود برداري قرار گرفته است که در این مقاله به معرفی آنها پرداخته می بهره

هایی و به چه نحو خطرات  نامه اصلی در این تحقیق آن است که چه بیمه مسئلۀ
در حقیقـت ازآنجاکـه در   . دهـد  بـه امـوال فکـري را پوشـش مـی      راجعو خسارات 

خطرات طور عام یا خاص براي پوشش  هاي مختلف از ساختارهاي متفاوتی به دوره
وارد به اموال فکري اسـتفاده شـده اسـت و در هریـک از سـاختارهاي مـذکور مسـائل        

رنتیجـه در  شـود کـه د   از جهت خطرات موضوع بیمه و گسترة آنها مطـرح مـی   مختلفی
اي ضـروري   هـاي بیمـه   بررسـی انـواع پوشـش    ،افتـد  ثر مـی ؤگـر مـ   تعهدات بیمـه  دامنۀ

توجـه بـه   اي حسب سیر تـاریخی و با  هاي بیمه در این مقاله انواع پوشش. رسد نظرمی به
هـاي عـام و    نامـه  بیمـه "بندي کلی به  مالکیت فکري در یک تقسیم خطرات ویژة جایگاه

هـاي   مختلـف بیمـه  تقسیم و در هر بخش انواع  "اص و نوینهاي خ نامه بیمه"و  "سنتی
اي  کید بر شروط قراردادي و تبیین ماهیت خطـرات و تعهـدات بیمـه   مالکیت فکري با تأ

ن هـاي نـوی   ویژه تبیین حقوقی مسائل جدید مطرح در بیمه به ؛گیرد مورد تحلیل قرار می
بتواند راهنمـایی بـراي اتخـاذ    امید است که این نگاشته . مالکیت فکري قابل توجه است

 .ایران قرار گیرد ۀمالکیت فکري در بازار بیم ۀبیم

  اي عام و سنتی هاي بیمه پوشش. 2
شـود کـه    هاي اموال فکري پرداخته می نامه به تشریح آن دسته از بیمه تحقیقدر این 

در ضمن تحت پوشش قراردادن سایر خطرات تجاري، شمول خطر نقـض حقـوق   
طورخـاص   هـا بـه   نامـه  دیگر این نوع بیمه عبارت به. شود ن استنباط میفکري نیز از آ

به اموال فکري را بیمه نکـرده و چـه بسـا قصـد طراحـان آنهـا بـه         خطرات مربوط
ـ     هیچ قضـایی بـا تفاسـیر گونـاگون، چنـین       ۀوجه پوشش مزبـور نبـوده لـیکن، روی

جـامع   ۀ، بیمـ هـا  مـه نا ترین این نوع بیمـه  مهم. پوششی را از آنها استنتاج کرده است
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اسـت کـه در   ) 3تعـدي و تفـریط   ۀبیم( 2اي مسئولیت رسانه ۀو بیم 1مسئولیت مدنی
پرداختـه  » بـه امـوال فکـري    خطـرات مربـوط  «به شرح آنهـا از جهـت تبیـین     ادامه
  .شود می

  هاي جامع مسئولیت مدنی بیمه. 1-2
ها  شرکت ،افزایش دعاوي مالکیت فکري ۀبا گسترش نقض حقوق فکري و در نتیج

براي حمایت از خود در مقابل آثـار زیانبـار ایـن دعـاوي بـه جسـتجوي پوششـی        
جـامع   ۀها بیم نامه براي اکثر شرکت این بیمه. هاي موجود پرداختند نامه براساس بیمه

را  4خسـارات تبلیغـاتی   ،نامـه  بخشی از موضوع ایـن بیمـه  . نها بودآمسئولیت مدنی 
لـب، دعـاوي مالکیـت فکـري را هـم شـامل       دهد که براساس تفسـیر غا  پوشش می

: انـد  صـورت تعریـف کـرده    ایـن  ها خسارات تبلیغـاتی را بـه   نامه شود؛ بیشتر بیمه می
نامه ناشی شـده و   خسارتی است که از عمل غیرقانونی ارتکابی در طول مدت بیمه«

 اي که این خسارات از گونه دهد؛ به می رخ گذار بیمههاي تبلیغاتی  در جریان فعالیت
نقـض  یا  رقابت غیرمنصفانه، قانونیبرداري غیر ، کپیتجاوز به حریم خصوصی افراد

  5.»گردد رایت ناشی می کپی
مورد  به اموال ادبی و هنري است و صراحتاً رایت که راجع نظر از نقض کپی صرف

 به گیرد در خصوص پوشش خطرات مربوط یجامع مسئولیت مدنی قرار م ۀبیم اشارة
قضایی خواسته است با تمسـک بـه    ۀاگرچه روی. تردید وجود داردمالکیت صنعتی  

  رقابـت غیرمنصـفانه  برداري و  کپیبه  هاي جامع مسئولیت مدنی راجع نامه سیاق بیمه
بر پوشش خطـر مزبـور   ) نامه دیده نشده که تاکنون تعریفی از آنها در این نوع بیمه(

                                                                                                          
1. Comprehensive General Liability Insurance Policy (CGL Policy) 
2. Media Liability Policy 
3. Error and Omission Policy 
4. Advertising Damages 
5. Injury arising out of an offence committed during the policy period occurring in the 
course of the named insured advertising activities, if such injury arises out of violation of 
Right of privacy, piracy, unfair competition, or infringement of copyright.  
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 باره در ایاالت متحدة قضایی بسیار جامعی دراین ۀت رویالزم به ذکر اس ؛کید کندأت
جامع  ۀنام خود نسبت به تفسیر بیمه گرفته و پس از مدتی از موضع اولیۀمریکا شکل آ

اختراع  پوشش نقض حق اي که مسئلۀ اولین پرونده. ده استمسئولیت مدنی عدول کر
در  1 يا نـده جامع مسئولیت مدنی مورد توجه و بررسـی قـرار داد پرو   ۀرا توسط بیم

بودن آنها به نفـع   اصطالحات فوق را با استناد به مبهم بود که دادگاه بخش کالیفرنیا
دادگاه بدون آنکـه اصـطالحات یادشـده را    . گر تفسیر نمود ار و به ضرر بیمهذگ بیمه

 تعریف کند یا به جسـتجوي قصـد مشـترك طـرفین بپـردازد چنـین حکـم داد کـه        
کردن کـاالي   تواند دعاوي کپی طورمتعارف می به 3منصفانهرقابت غیرو  2برداري کپی

بـراین   عالوه .)Reyes, 1995(اختراع را دربرگیرد  دیگران از جمله دعاوي نقض حق
شـود و   برداري اختراع یاد می کرات از کپی اختراع به دادگاه اظهار کرد که در دعاوي حق

چنـین الزم  هم. هـا قـرار داد   نامـه  بیمهل این توان چنین نقضی را در شمو وسیله می بدین
واقـع   گذار بیمهمنصفانه در طول فعالیت تبلیغاتی برداري یا رقابت غیر که عمل کپی است

هـاي الزم در مـورد    ثري آمـوزش ؤطرز مـ  ازآنجاکه خوانده در این پرونده به. شده باشد
ه کـرده  هاي تبلیغاتی خود ارائ چگونگی ساخت محصول مورد نقض را در طول فعالیت

  .(Reyes, 1995)گر صادر کرد  بود دادگاه حکم به محکومیت بیمه
مشهور شده است توسط دیگر  Watercloud1که با عنوان دکترین  ذکرشده ۀروی
مـورد   1993و 1992هاي  هاي متعددي در سال هاي فدرال کالیفرنیا در پرونده دادگاه

قضایی نسبت به این مسئله تغییـر جهـت    ۀروی1993اما در سال . تبعیت قرار گرفت
ــد. داد  Watercloud2 Aetna casualty & sur. V. superior court)( ةدر پرون

هـاي تبلیغـاتی    تواند در جریـان فعالیـت   اختراع نمی دادگاه اظهار نمود که نقض حق
نه از این  ،اختراع خسارت ندیده است دادگاه استدالل کرد مالک حق. صورت بگیرد

بلکـه چـون    ،ه محصولی تبلیـغ شـده کـه متضـمن اختـراع او بـوده اسـت       جهت ک
                                                                                                          
1. Aetna Casualty & sur. V. Watercloud 
2. Piracy 
3. Unfair Competition 
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شـده محصـولی را    کننده بدون رضایت مالک با استفاده از یک اختراع حمایت نقض
در را بـه روي   Watercloud2 ةدر نتیجـه پرونـد  . استفاده کـرده یـا فروختـه اسـت    

 ةپرونـد حتـی  . بنـدد  جامع مسئولیت مدنی در خصوص نقض مسـتقیم مـی   ۀنام بیمه
Bank of the west V. Superior court  مسـتقیم یـا اشـتراکی را    پوشش نقـض غیر

هـا   استدالل اصلی دادگـاه در ایـن پرونـده    .کند جامع مسئولیت مدنی رد می ۀتوسط بیم
این است که خسارت نقض نه در اثـر فعالیـت تبلیغـاتی بلکـه در اثـر خـود نقـض ایجـاد         

صـراحت   هـاي جـامع مسـئولیت مـدنی بـه      نامـه  هاز بیمبراین در بسیاري  عالوه 1.شده است
نامـه   اختـراع یـا سـایر حقـوق فکـري از شـمول پوشـش بیمـه         خطرات ناشی از نقض حق

  .سازد خصوص را نمایان می خاص دراین نامۀ گردد که ضرورت توسل به بیمه استثنا می

  تعدي و تفریط  یا بیمۀاي  مسئولیت رسانه ۀبیم. 2-2
هـاي گروهـی یـا     ثبـت از قبیـل رسـانه     قابـل کـه از امـوال فکـري غیر   هـایی   افراد و شرکت

اي را  نامـه  کننـد بایـد بیمـه    بـرداري یـا آنهـا را خلـق مـی      تفریحی بهره - هاي سرگرمی فعالیت
اي هـ  ، بیمـه هـا  نامـه  ایـن بیمـه  . خریداري کنند که خطرات احتمالی مربوطه را پوشـش دهـد  

هـاي تعـدي و تفـریط     بیمـه . شوند یط نامیده میتعدي و تفر اي یا بیمۀ مسئولیت مدنی رسانه
را و نیـز تبلیغـات صـورت     گـذار  بیمـه مسئولیت مدنی ناشی از انتشار هر قسم از آثار ابداعی 

  ). Simensky and Osterberg, 1999( دهد گرفته در مورد آن آثار را پوشش می
 دهـد طبیعتـاً   را اموال فکري تشکیل می گذار بیمهکه بخشی از آثار ابداعی نجاازآ

امـا  . مند گردیـد  باید بتوان با استفاده از این نوع قرارداد بیمه از پوشش مربوطه بهره
نامـه   تحت پوشش این نوع بیمـه  گذار بیمههاي تجاري  فعالیت همگیطورمعمول،  به

بلکـه تنهـا   طـورکلی،   بـه  گذار بیمهشود نه فعالیت  گیرد اگرچه آنچه بیمه می قرار می
طورمعمـول   چنـین خطراتـی بـه    2.نامه تصریح شده اسـت  خطراتی است که در بیمه

                                                                                                          
  .نیز مورد تأیید واقع شد Everest & Jennings V. AMI 1993این نتیجه در دعوي . 1
  .شود گفته می Named Peril Basisاي،  به این نوع پوشش بیمه. 2
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، ایـراد  1رایت، نقض عالمت تجاري، سوءاستفاده از ایده نقض کپی: عبارت است از
لطمه به شهرت یک شخص یا شرکت، افترا بستن به یک تاجر و تجاوز بـه حـریم   

  .)Simensky and Osterberg, 1999( خصوصی افراد
اي بسـیار گسـترده اسـت و مسـئولیت مـدنی       شمول چنین بیمه ةلذا نه تنها دایر

دهد که ممکن اسـت هـیچ    اي آن پوشش می هاي حرفه را در تمام فعالیت گذار بیمه
هـاي   دیگر از میان اموال فکري، آفرینه ارتباطی به اموال فکري نداشته باشد، ازسوي

طورصـریح از   عقد بیمه نبوده و حتـی بـه  اختراع در شمول موضوع  مهمی چون حق
طـور معمـول از شـمول     براین خطرات زیر به عالوه. شود خطرات مشمول استثنا می

شـده از سـوي    تبلیغات غیر قـانونی، دعـاوي طـرح   : شوند اي استثنا می پوشش بیمه
ـ    گـذار  بیمـه مستخدمان یا پیمانکارانی که طرف قرارداد بـا    ۀبـوده و در تولیـد آفرین

از قبیـل  (اند و درنهایت مسئولیت ناشی از نقض صـریح قـرارداد    قش داشتهفکري ن
  .)مبلغ قرارداد لیسانس را بپردازد آنکه لیسانسی نتواند

بـه جبـران خسـارت ناشـی از خطـرات فـوق بایـد         گر راجـع  درخصوص تعهدات بیمه
ـ  آن حـق  ةکـه بخـش عمـد   (دعاوي نقض را نامه تنها مخارج دفاعی  گفت که این بیمه  ۀالوکال

حقـوق فکـري یـا سـایر      ةاما سـایر خسـارات وارده بـه دارنـد    . دهد پوشش می) استوکیل 
علیـه کسـی کـه     يهـاي طـرح دعـو    همچنـین هزینـه  . دهـد  نفع را پوشش نمی اشخاص ذي

  .گنجد وضوع این نوع عقد بیمه نمیرا نقض نموده است در م گذار بیمهحقوق فکري 
تعدي و تفـریط نـه تنهـا بـه دفـاع از       نامۀ بیمهشود  طورکه مالحظه می بنابراین همان

دعاوي مالکیت فکري بسنده کرده است بلکه بعضی از خطرات مالکیـت فکـري را کـه    
                                                                                                          

گذار  آن است که خطر مزبور مورد حمایت قانوننمودن یک خطر  تردید شرط نخست براي تجویز بیمه بی. 1
هاي فکري  اختراع عالمت تجاري، طرح صنعتی و برخی دیگر از آفرینه رایت، حق در حقوق ایران کپی. باشد

موجب قوانین مختلف از حقوق مورد حمایت دولت محسوب شده و نقض آنها مسئولیت نـاقض را بـه    به
کردن  در کشور ما مورد حمایت نبوده و از این جهت بیمه» ایده«ز قبیل هایی ا اما آفرینه. دنبال خواهد داشت

گر سوءاستفاده از ایده را نیز تحت  آنها متضمن اثري نخواهد بود مگر آنکه باوجود وقوف به این مسئله، بیمه
  .کردتوان مانعی براي این توافق تصور  پوشش خود قرار دهد که اصوالً براساس اصل آزادي قراردادي نمی
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دیگر تجاوز به حقوقی  ازسوي. دهد پوشش نمی ،باشد اختراع می ترین آنها نقض حق مهم
تجـاوز بـه حـریم    (شـوند   اموال فکري محسوب نمی ةدر زمر شود که لزوماً را شامل می

اسـتفاده از  سوء(گـذار نیسـتند    یا مورد حمایت قـانون ) خصوصی، لطمه به شهرت، افترا
نکـه در  آجـز   بـه  1آوردشـمار  مالکیت فکري بـه  ۀنام توان آن را بیمه و در نتیجه نمی) ایده
الکیـت فکـري را از   توان پوشش جزئی خطرات م هایی است که می نامه اولین بیمه ةزمر

  .آن حاصل یا استنباط نمود

  اي خاص و نوین هاي بیمه پوشش. 3
تنهـا بـراي    هاي عام و سنتی که پیش از این مورد بررسـی قـرار گرفـت نـه     نامه بیمه

پوشش خطرات وارد به اموال فکري کافی نبود بلکه در عمل ایراداتی به آنهـا وارد  
هـاي   د به آنها با سایر امـوال و مسـئولیت  بود؛ چه، میان اموال فکري و خطرات وار

نامه، اجراي  تجانس و همسانی وجود نداشته و جمع آنها در لواي یک بیمه گذار بیمه
رو بازار  ایناز. ساخت گر را با دشواري روبرو می مطلوب قرارداد بیمه و تعهدات بیمه

نظرگـرفتن  هاي خاص در زمینـۀ امـوال فکـري بـا در     نامه طراحی بیمهبیمه در صدد 
راستا ابتدا دو نـوع   ایندر. خطرات و خسارات مربوطه برآمدجامعیت و یکپارچگی 

  : قرارداد بیمه ایجاد و مورد استقبال صاحبان اموال فکري قرار گرفته است
که مخـارج دفـاع از دعـاوي نقـض      3یا بیمه دفاعی 2اختراع بیمه دادرسی حق -
  4.دهد اختراع را پوشش می حق

                                                                                                          
باشد بلکه مانع  نامۀ تعدي و تفریط نه تنها جامع تمام افراد خطرات مالکیت فکري نمی عبارت بهتر بیمه به. 1

  .گنجد کند که که در دایرة حقوق مالکیت فکري نمی اغیار نیز نبوده و خطراتی را بیمه می
2. Patent Litigation Insurance 
3. Defensive Insurance 

عرضـه   American International Group(AIG) توسـط  1994نامه براي اولین بار در سـال   هاین نوع بیم. 4
هـا   نامـه  سود زیادي از محل ایـن بیمـه  ) High-Tech(تک -هاي این شرکت با هدف گرفتن شرکت. گردید

  .کسب کرد
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اختـراع را در مقابـل    که صاحب حق 2یا بیمه تهاجمی 1اختراع حق بیمه اجراي -
امـا   3.دارد مصـون مـی   ،شـود  کننـده ناشـی مـی    مخارج دادرسی که از تعقیب نقـض 

دیگـر   عبـارت  پوشش داده و بههاي فوق تنها خسارات دادرسی را  نامه آنجاکه بیمهاز
باشـد،   گـاه مـی  و صـدور حکـم داد   يمنوط به طرح دعو گر اصوالً تحقق تعهد بیمه

ه نه تنهـا  اي بود ک نامه سازي اموال فکري مستلزم بیمه کردن زمینه براي تجاري فراهم
مـوال فکـري را بیمـه    گونه خسارات ناشی از صدمه بـه ا خسارات دادرسی بلکه هر

                                                                                                          
1. Patent Enforcement Insurance 
2. Offensive Insurance 

نمایند،  به حقوق مالکیت فکري را تضمین می طورخاص خطرات مربوط ها که به نامه مهالبته در کنار این نوع بی. 3
بارزترین مصداق . هاي دیگري نیز وجود دارد که عمدة خطرات موضوع آنها لطمه به اموال فکري است نامه بیمه

ر خصـوص  د. اسـت ) Internet Related Insurance(اي، بیمۀ مرتبط با خطرات اینترنتـی   چنین عقد بیمه
اي  هاي ویژه نامه بیمه) Internet Service Provider(کننده دسترسی به شبکه جهانی اینترنت  هاي تأمین شرکت

هاي کامپیوتري  هاي مختلف آنها را از قبیل مسئولیت ناشی از توزیع ویروس عرضه شده است که مسئولیت
پردازنـد   روي اینترنـت مـی  ) Content(محتـوا  هایی که تنها به ارائۀ  اما در خصوص شرکت. کند را بیمه می

در حقیقت، اینترنـت، تغییـر نـاچیزي در خطـرات     . وجود ندارد نامۀ خاص از این نوع نیازي به داشتن بیمه
که بسیاري از اصول حقوقی سنتی با کمی تغییر نسبت به مسائل جدید  همچنان. کند مالکیت فکري ایجاد می

اعمال شده است این اصول نسبت به سایر مسائل مالکیت فکري ) حیت محاکمصال مثل مسئلۀ(ناشی از اینترنت 
همـان  ) Multimedia Providers(اي اینترنـت   کنندگان چندرسانه تأمین. مرتبط با اینترنت نیز اعمال خواهد شد

ي اینترنتی کنندگان محتوا ترتیب تأمین همان به. رایت و عالمت تجاري را هم چنان باید رعایت کنند الزامات کپی
هاي قبلی استفاده  نیز باید مجوز و لیسانس استفاده از موزیک را تحصیل کنند، از اسامی و عالیم مشابه با نمونه

هاي مرتبط با اینترنت همان  هرترتیب بیمه به. کننده برچسب نزنند نحو گیج نکنند و کاالها و تولیدات خود را به
هاي نقض حقوق فکري در عرصه اینترنت تصریح  خود به مسئولیتهاي معمولی بوده که به تسري پوشش  بیمه
در مقابل این نظر، دیدگاهی وجود دارد که بـر اسـاس آن   ). Seminsky and Ostenberg, 1999( اند کرده

لت تسهیل نقض حقوق مالکیت فکري، خطرات فراوانی براي پدیدآورندگان آثار ادبی و ع محیط اینترنتی به
است و این خطر در بستر تجـارت الکترونیکـی کـه     وجودآورده قوق مالکیت صنعتی بههنري و دارندگان ح

شـود   گیرند بیشتر احسـاس مـی   هاي متعددي از یک اثر با هدف تجاري مورد تکثیر یا توزیع قرار می نسخه
  ).1386صادقی، (
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 1»چنـدخطره  نامـۀ  بیمـه «اي بـا عنـوان    نامه بیمههاي بیمه،  اساس شرکت براین. نماید
  .شود طراحی و به بازار عرضه نمودند که در ادامه به بررسی آنها پرداخته می

 بیمه دفاعی .1-3

ـ    اختراع، شرکت دعاوي حق رویۀ زمان با افزایش بی هاي اخیر هم در سال ویـژه،   ههـاي بیمـه ب
ه نامه نمودنـد کـ   نوع خاصی از بیمه لندن اقدام به عرضۀ لویدز گران حاضر در سندیکاي بیمه

ترتیـب هرگونـه نقـض     بـدین . اختراع را پوشش دهـد  خسارات ناشی از مسئولیت نقض حق
ناشـی   گـذار  بیمـه اختراع که از استفاده، فروش، توزیـع و تبلیـغ محصـوالت و تولیـدات      حق

دادرسـی   ۀو گـاه بیمـ  اختـراع   حـق  ۀکه به بیم گردد تضمین می نامه شده باشد توسط این بیمه
 ،موجب ایـن نـوع قـرارداد بیمـه     گر به تعهد بیمه. هرت یافته استشدفاعی  ۀیا بیم اختراع حق

ـ  قبیـل حـق  ي، ازدعـو  رةدر قالب پرداخت مخارج دادرسـی، خـواه مخـارج ادا    اصوالً ۀ الوکال
دعـوي  «را کـه بـراي دفـاع در    ... اثبات جعلیـت سـند و   ۀکارشناسی، هزین ۀالزحم وکیل، حق

شود، خواه مخارج ناشـی از اجـراي حکـم یـا قـرار دادگـاه از قبیـل         الزم می »تحت پوشش
البتـه اگـر در   . شـود  گـر مـی   دیده جلـوه  به پرداخت خسارت زیان گذار بیمهحکم محکومیت 

و نه خسارات ناشی از حکـم دادگـاه یـا    (هاي دفاع در مقابل دعوي نقض  نامه تنها هزینه بیمه
صـرف هزینـه    ۀنامـ  بیمـه «اي،  د شده باشد چنین عقد بیمهگر تعه توسط بیمه) طرفین ۀمصالح

موجـب   ترتیـب بـه  هر بـه . )Simensky and Osterberg, 1999(شـود   نامیـده مـی   2»دادرسـی 
الزم بـراي دفـاع از    ۀسـرمای  ،نامـه  گر مکلف است در حـدود مفـاد بیمـه    دفاعی، بیمه ۀنام بیمه

  .مین نمایدأت ،شده اقامه شده باشد دعاوي نقض را که علیه بیمه
گـر در ازاي   ها حسـب توافـق طـرفین ممکـن اسـت بیمـه       نامه در برخی از بیمه

را ) خسارات غیر از هزینه دادرسی(اي اضافی، خسارات قسم اخیر  بیمه حقدریافت 
شده یا خسـارت   عنوان منافع فوت ار پولی را که بهذگ اساس بیمه براین. پوشش دهد

هـاي دادرسـی، در اثـر حکـم یـا دسـتور دادگـاه یـا          وارده در اثر نقـض یـا هزینـه   
                                                                                                          
1. Multi-Perils Policy 
2. Defense Cost only Insurance 
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پرداختـه  ) لـه  محکوم(به خواهان ) واقع شده باشدگر  اي که با رضایت بیمه (مصالحه
سو پوشـش   یکنامه از حال این نوع بیمهدرهر. فت خواهد کردگر دریا ، از بیمهاست

نامه در قلمرو  کند که در طول مدت بیمه دود میخود را به دعوي تحت پوششی مح
گـر   دیگـر مسـئولیت بیمـه    سويرارداد بیمه اقامه شده باشد و ازسرزمینی مقرر در ق

  1.بیشتر نخواهد بود ،نامه مندرج است هرحال از سقف تعهد او که در بیمهدر
شود که خطر موضوع ایـن نـوع عقـد     نامه مشخص می با بررسی دقیق مفاد این بیمه

مـورد   ، حسـب )گردد گر به جبران خسارت محقق و منجز می که با وقوع آن تعهد بیمه(
یـا محکومیـت    اختـراع  در اثر نقض ادعـایی حـق   يدعو ۀاقام، )نامه بر حسب مفاد بیمه(

دیده در اثر حکم دادگاه یـا مصـالحه واقـع شـده      رداخت خسارت به زیانبه پ گذار بیمه
  ).Cauntlett, 1998( است) گر و بیمه گذار بیمهدیده،  زیان(میان طرفین 

یابـد کـه    اي زمانی تحقـق مـی   گر به پرداخت غرامت بیمه حقیقت تعهد بیمه در
طرح شده باشد خواه در حقیقت مرتکب نقض شده باشد یا نه  گذار بیمهدعوایی علیه 

اخت را به پرد گذار بیمهگر الزم است تا دادگاه  و در خصوص قسمت دوم تعهد بیمه
پس بر خالف آنچه . خسارت به خواهان یا هر طریق جبرانی دیگر محکوم کرده باشد

نقـض   ،نامـه  خطـر موضـوع ایـن بیمـه     2ها گفته شده اسـت  در برخی تحقیقات و رساله
گـر بـه    اگر این چنین بود الزم بود تا بیمـه  قوق فکري نیست؛ زیرااختراع یا سایر ح حق

اختـراع بـه    بهتـر نقـض حـق    عبـارت  به. صرف تحقق نقض به تعهد خویش عمل نماید
دیـده   آورد؛ چـه بسـا زیـان    بـارنمی  بـه  گـذار  بیمهاي براي  خودي خود خسارتی یا هزینه

                                                                                                          
ریال بوده و مخارج دادرسی تا زمـان صـدور حکـم     000/000/10گر  کنید سقف تعهد بیمهمثال فرض  عنوان به. 1

بـر مخـارج دادرسـی، در اثـر حکـم دادگـاه بـه         گـذار عـالوه   حال اگـر بیمـه  . ریال برآورد شده باشد 000/000/6
ات اخیـر  دیده محکوم گردد، شرکت بیمه از بابـت خسـار   ریال بابت خسارات وارده به زیان 000/000/7پرداخت 

 .گذار متقبل خواهد شد به را خود بیمه گذار پرداخت خواهد کرد و بقیه محکوم ریال به بیمه 000/000/4تنها 
  1387سعیدي نیاوردي، . 2
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یا حتی در صورت اطالع از حق خـویش   گاه از نقض حق فکري خود مطلع نگردد هیچ
  .خسارت از او منصرف گردد ۀمطالبو  گذار بیمهعلیه  يسبت به طرح دعون

از شـمول عقـد بیمـه مسـتثنا      1طورمعمول خطرات ناخواسـته  دفاعی به ۀبیمالبته در 
روشـن   علـت ایـن اسـتثنا کـامالً    . شوند؛ از قبیل دعاوي متقابل و تجدیـدنظرخواهی  می

معناي اخـص محسـوب نشـده و     دفاع به ،نظرخواهیاست؛ زیرا دعوي متقابل و تجدید
شـمس،  ( دادرسی دارد ۀدلیل نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه و پرداخت هزین همین به

ز شـده و خواهـان از حکـم    در دعوي بدوي پیرو گذار بیمهکه  اگرچه درصورتی .)1384
گـر   بیمـه  خواهی بـر عهـدة  دفاع از ایـن تجدیـدنظر   ۀاشد هزینخواهی کرده بتجدید نظر

  :هاي زیر از جبران خسارت مستثنا هستند براین هزینه عالوه ،واهد بودخ
  شـوند از   نمـی هایی که خسارت به معناي دقیق کلمه محسوب  جرایم یا مجازات

 ؛2قبیل خسارات تنبیهی

  ؛3نقض عمدي 

  ؛4رقابتیرفتارهاي ضد تراست یا ضد 

  نامـه اقامـه    همان بیمـه شده دیگر به موجب  شده علیه بیمه دعاوي که توسط یک بیمه
 5.شده باشد

                                                                                                          
1. Unwanted Risks 
2. Punitive Damages 

سـو مجـازات عامـل     در حقیقت خسارات تنبیهی همچون دیه در حقوق ایران، ماهیتی دوگانـه دارد؛ ازیـک  
 ).1387کاتوزیان، (دیده وضع شده است  منظور جبران خسارت زیان دیگر به خسارت است و ازسوي

3. Willful Infringement 
4. Anti-Trust or Anti-Competitive Conduct 

ماهیت : گر نماید علیه وي باید گزارشی با جزئیات زیر تسلیم بیمه يگذار پس از آگاهی از اقامۀ دعو بیمه. 5
 که حسب ادعـاي خواهـان نقـض   ...) تی ویا عالمت تجاري یا طراحی صنع(اختراعی  شده، حق طرحدعوي 

کنندة مورد ادعا و نیـز تخمینـی از آثـار     شده است، توضیحی اجمالی از چگونگی و زمان وقوع عمل نقض
  . شود ار در دعوي بر او بار میذگ منفی که در صورت شکست بیمه
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 اختراع اجراي حق ۀبیم .2-3

مسئولیت نقـض حقـوق    ۀصرف برخورداري از بیم حقوق دارندگان اموال فکري، به
احتمـال   لحظـه گیرد؛ بلکه هـر   در امنیت الزم و کافی قرار نمی) دفاعی ۀبیم(فکري 

 اي کالً دارد کسی که موجب نقض حقوق فکري متخرعان شده باشد از پوشش بیمه
دیگر  سوياز. دعوي اعسار ناقض مواجه گردددیده با  برخوردار نبوده و زیان یا جزئاً

هـاي   طورمعمـول توسـط افـراد و شـرکت     بسیاري از اختراعات مهـم و حیـاتی بـه   
هـاي بـزرگ    لی الزم براي تعقیب شرکتگیرد که از منابع ما بضاعت صورت می کم

جهــت برخــی از  بــدین). Fuentes, 2009( تجــاري و صــنعتی برخــوردار نیســتند
الزم بـراي طـرح    ۀنامه نمودند تا سرمای نوعی بیمه ۀاقدام به عرض 1هاي بیمه شرکت

 ۀبه بیم نامه این بیمه. را فراهم آورد گذار بیمهدعوي نقض علیه ناقضان اموال فکري 
  2.شهرت یافته است تهاجمی ۀاختراع یا بیم حق اجراي

هاي قانونی بـراي تعقیـب دعـوي نقـض را علیـه       گر هزینه نامه بیمه در این بیمه
بـراي   گـذار  بیمـه بدین ترتیب خسـارتی کـه   . پردازد می گذار بیمهناقض حق فکري 

و در حقـوق  » دسـتور موقـت  «در قالـب   که اصوالً(کردن نقض حق خویش  متوقف
، دفـاع در برابـر دعـوي متقابـل     )گیرد صورت می» Injunction«خارجی به موجب 

شـود   اختراع یا دفاع در مقابل حکم اعالمی دادگاه متحمل می بر عدم اعتبار حق مبنی

                                                                                                          
   ,Litigation Risk Management Inc, Intellectual Property Insurance       هاي از قبیل شرکت. 1

Services Corp. 
اوالً، موجب تقویت : نامه از جهات متعدد براي دارندگان اموال فکري مفید و ارزشمند است این نوع بیمه .2

قابلیت اعطـاي لیسـانس را   ثانیاً، . شود موقعیت مذاکراتی دارندگان حقوق فکري به هنگام انعقاد قرارداد می
اختراع را نیز بـه عنـوان    لیسانس حقگیرندة توان  که می طوري دهد، به شده افزایش می براي اموال فکري بیمه

مند  اي بهره اختراع از مزایاي بیمه شده اضافی در عقد بیمه ذکر نمود تا او نیز بتواند در صورت نقض حق بیمه
شده ببیند تمایل بیشتري به انعقاد قرارداد لیسانس با دارندة  که آن را بیمه اختراعی تردید متقاضی حق بی. گردد

سازد و دیگر نیاز نخواهد بود  نامه سرمایۀ الزم براي طرح دعوي را فراهم می ثالثاً، این بیمه. آن خواهد داشت
 .تا از سرمایۀ عملیاتی استفاده یا جهت اخذ وام تالش نمود
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 ۀالوکال ترتیب شامل حق خت بدینهاي قابل پردا هزینه. شود گر جبران می توسط بیمه
تودیع خسارات ( مینیتأهاي  هاي دادرسی به معناي اخص کلمه، هزینه ل، هزینهوکی

 ۀالزحمـ  قبیـل حـق   از(کارشناسی هاي  و هزینه) احتمالی براي گرفتن دستور موقت
  .گردد می) اختراع کارشناسان یا بررسی مجدد شرایط حق

 ،قـد دفـاعی، خطـر موضـوع ع    ۀنام اختراع، برخالف بیمه اجراي حق ۀنام در بیمه
 مقتضـی حـق دارنـدة    بـا تحقـق نقـض،   بـه عبـارت بهتـر    . اختراع است نقض حق

علیه ناقض ایجاد شـده اسـت و هرگـاه کـه بخواهـد       ياختراع براي طرح دعو حق
بـراي تعقیـب نـاقض، در     البته طرح دعـوي . ي کنددعو ۀتواند علیه نامبرده اقام می

با اخذ نظر مشورتی یک وکیل  گذار بیمهشود که  اي می ل پوشش بیمهصورتی مشمو
ف ایـن  علت اختال. گر رسانیده باشد یید قبلی بیمهأرا به ت طرح دعوي 1دادگستري،

دفاعی، از جهت خطر موضوع عقد در این حقیقت خالصه  نامۀ نامه با بیمه نوع بیمه
یـک ادعاسـت کـه     نخست صرفاً ۀنام اختراع در بیمه سو نقض حق یکشود که از می

دیگـر   بـه آن ترتیـب اثـر داد و ازسـوي     ،شـدن  ي و ثابتدعو ۀاز اقام توان قبل نمی
بسـا از عمـل خـود     کند و چه بودن خود را انکار می در بیشتر موارد ناقض گذار بیمه
اختـراع،   بر نقض حـق  ي مبتنیبنابراین طرح دعو. قض مطلع نباشدبر ارتکاب ن مبنی

. سـازد  اجراي تعهد خویش مـی  گر را متعهد به خواه نقض رخ داده باشد یا نه، بیمه
خـوبی احسـاس    ثـار ملمـوس نقـض را بـه    آار ذگ سو بیمه یکدوم از ۀنام اما در بیمه

دیگر آنچـه   ازسوي. انگارد را از جانب او قطعی می يدعو ۀکند و عقل مسلم اقام می
گر  یید بیمهأکه باید به ت استاختراع وي  دهد نقض حق را می يبه او حق طرح دعو

اختـراع دسـت    ي واهی نقض حقتواند به طرح دعو دیگر نمی عبارت و به(نیز برسد 
  .دهد و بنابراین همین نقض است که خطر موضوع عقد بیمه را تشکیل می2)زند

                                                                                                          
 .گر باشد از وکالي مورد اعتماد بیمه چنین وکیلی باید قاعدتاً. 1

بـدین  . ییـد او برسـاند  أبـه ت  را قـبالً  يگر باید طرح دعو از بیمه يدعو ۀهاي اقام ار براي دریافت هزینهذگ بیمه. 2
 ←.گـر ارائـه نمایـد    ار باید گزارشی از ماهیت و نوع دعوي پیشنهادي و نتیجه مورد انتظار بـه بیمـه  ذگ منظور بیمه
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نقض حقوق فکـري  » مالکیت فکري تهاجمی ۀبیم«اما باتوجه به اینکه خطر در 
شدن ایـن   براي روشن. زمان وقوع خطر ممکن است با ابهاماتی مواجه گردد ،است

گـر در   هاي تجـاري و حتـی اجتمـاعی بیمـه     شود که در بیمه مسئله خاطر نشان می
یا فعالیت ) یا ترك فعل(صورتی متعهد به جبران خسارت است که خسارت از فعل 

هـا بـه ایـن     نامه عده در بیمهاین قا. نامه ناشی شده باشد شده در طول مدت بیمه بیمه
در  2.واقـع گـردد   نامـه  در طول مدت بیمـه  1شود که حادثه یا واقعه صورت بیان می

کلی زمان وقوع حادثه زمانی نیست که  ةهاي مسئولیت مدنی براساس یک قاعد بیمه
فعل موجد خسارت رخ داده باشد، بلکه زمانی است که خسارت ناشی از آن فعـل  

هـاي غیـر از مسـئولیت     ویژه در بیمـه  هلیکن در مواردي و ب .باشدزیانبار وارد شده 
  .عنوان زمان تحقق حادثه اعالم شده است مدنی زمان وقوع فعل زیانبار به

این مهم است کـه   ةکنند هاي مالکیت فکري، که تعیین بیمه زمان تحقق حادثه در
خواهد کرد، با این مشکل اي را ارائه  ، پوشش بیمهگذار بیمههاي  نامه کدام یک از بیمه

رایت  ر تجاري، نقض حق اختراع، نقض کپیاساسی روبروست که سوءاستفاده از اسرا
 همگیاساس  براین. آید شمارمی به 3افعال و جرایم مستمر ةو رقابت غیرمنصفانه در زمر

اشته است باید پوشـش  هایی که جرم مستمر در طول مدت اعتبار آنها استمرار د نامه بیمه
اما این تفسیر هر چند ممکـن اسـت بـا اصـول و     . فراهم نماید گذار بیمه اي را براي هبیم

قواعد حقوق مالکیت فکري منطبق باشد اما منافاتی جدي با قواعـد حقـوق بیمـه دارد؛    
بر جبران خسارت ابـزاري بـراي تحصـیل منفعـت      تواند عالوه انعقاد عقد بیمه نمیزیرا 

                                                                                                          
اختـراع، زمـان    همچنین باید متضمن توضیحی در مورد چگونگی و زمان کشف نقض حـق این گزارش  →

. ار باشـد ذگـ  نسبت به بیمه ينظر از زمان کشف آن و نیز تخمینی از آثار منفی طرح دعو تحقق نقض صرف
یا عدم  شده و نیز وقوع اختراع بیمه یک کارشناس حقوقی در مورد اعتبار حق ۀار باید نظریذگ براین بیمه عالوه

الـذکر و نیـز دیگـر     ار از تسلیم اسـناد فـوق  ذگ بیمه که درصورتی. نقض آن را به گزارش خود ضمیمه نماید
  .اي نخواهد بود گر از او مطالبه نماید خودداري ورزد قادر به دریافت غرامت بیمه اسنادي که بیمه

1. Occurrence 
2. Policy Period 
3. Continuing Torts 
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براي رفـع  . را جبران نماید گذار بیمهرود بلکه تنها باید خسارت وارده به شمار براي او به
گـر بـه جبـران     شـود کـه تحقـق تعهـد بیمـه      مشکل فوق در قراردادهاي بیمه شرط می

نامـه   در طول مـدت بیمـه   گذار بیمهخسارت منوط به آن است که دعوي نقض از سوي 
که همـان تـاریخ   ( يدعو ۀقامکه زمان اآنجااز 2براساس این شرط 1.مطرح شده باشد

باشـد   تاریخ مشخص و آنی مـی ) تقدیم دادخواست به دادگاه یا مرجع داوري است
را  گذار بیمهاي که باید خسارت  نامه ها دیگر در تعیین بیمه نامه در صورت تعدد بیمه

  3.پوشش دهد تردید نخواهد بود
گر  نسبت به بیمه گذار بیمهنامه تهاجمی همواره خطراتی از جهت سوءنیت  در بیمه
بدون آنکه اموال فکري او مورد نقض  گذار بیمهدر حقیقت احتمال دارد . وجود دارد

ا او تبانی نمـوده بپـردازد و   علیه ناقض دروغین که ب يواقع شده باشد به طرح دعو
حـل کـاربردي    تـرین راه  مهـم . گر اخذ نمایـد  بیمه ترتیب مبالغی را به ناحق از بدین
جبران ) النفع و نه عدم(تنها خسارات را اي  خصوص، آن است که پوشش بیمه دراین
شـرط نفـع   «هـا شـرطی بـه نـام      نامـه  منظور در بیمـه  بدین .(Fuentes, 2009)نماید 

طلبی براي انتفاع  منظور فرصت به يطرح دعو ةشود تا انگیز گنجانیده می 4»اقتصادي
 گذار بیمهشده از سوي  ي طرحدعوکه  درصورتی«براساس این شرط . را کاهش دهد

 گـذار  بیمـه گـر و   به تحصیل نفع اقتصادي براي او منجر شود نفع حاصل میان بیمـه 
   5.»، تقسیم خواهد شديدعو ۀهاي اقام حسب میزان شرکت آنها در هزینهبر

                                                                                                          
1. Claims-Made Policy 

  La Clause de la Réclamationمعروف است  به شرط مطالبه که. 2
  .1389اشراقی آرانی، : به. ك.براي مطالعه بیشتر ر. 3

4. Economic Benefit Provision 
5. In the event that any authorized litigation results in the named insured receiving an 
economic benefit, such Recovery shall be shared between insurer and insured pro rata in 
proportion to their respective contributions to litigation expenses.  
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شـود کـه    طور نوعی قابل ارزیابی نباشد، فرض می که نفع اقتصادي به صورتی در
گـر   هاي صورت گرفته توسط بیمـه  از هزینه) %2 مثالً(درصدي میزان آن به صورت 

  .باشد می
گران را نیز در طرح دعـاوي   بیمه تواند انگیزة شرط نفع اقتصادي می ترتیب بدین

میان  1يدعو ۀالبته در کشورهایی که قوانین آنها شرکت در نتیج. نقض افزایش دهد
ممنوع نموده، شرط نفع اقتصادي  اند را پیش برده یا هدایت کرده يکسانی که آن دعو

گران مبلغ عایدي  ی بیمهخواه منظور جلوگیري از زیاده براین به عالوه. استنیز باطل 
). Fuentes, 2009( گاه بیشتر از میزان مندرج در قرارداد بیمه نخواهـد بـود   آنها هیچ

تهاجمی مالکیت فکري، که  ۀنام شدن این قاعده، فرض کنید که در بیمه براي روشن
عنوان  ریال به 000/000/8گر  بوده است بیمه ریال 000/000/10گر  سقف تعهد بیمه

پس از پیروزي  گذار بیمهکه  صورتی در. رداخته باشدپ گذار بیمههاي دادرسی به  هزینه
از  ریـال  000/000/10گر تنها  تحصیل کرده باشد بیمه ریال 000/000/30 يدر دعو
تواند  از این جهت شرط نفع اقتصادي در نهایت می. دي دریافت خواهد کرداین عای

  .)Reyes, 1996( تمام شود گذار بیمهبه سود 
کـه در تمـام    گذار بیمهمباالتی  راهکار دیگر براي مقابله با رفتار متقلبانه و نیز بی

گـر   ها نیز رایج و شایع است برقراري فرانشیز نسـبت بـه تعهـد بیمـه     نامه انواع بیمه
 گذار بیمهخود  ةشود تا بخشی از خطر موضوع بیمه بر عهد این امر باعث می. است

در اختیـار   يهاي تهاجمی چون ابتکار طـرح دعـو   طورمعمول در بیمه به. قرار گیرد
 2اسـت هـاي دفـاعی    دو برابر آن در بیمـه  فرانشیز تقریباً است میزان گذار بیمهخود 

)Rowe, 2008(.  

                                                                                                          
1. Champerty 

  .است% 20هاي تهاجمی  و در بیمه% 10هاي دفاعی معموالً  در بیمه) فرانشیز(این میزان . 2
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هاي منعقده، خود  نامه در بیمه 1گران تا حد ممکن با شروط استثنا دیگر بیمه سوياز
طورمعمـول   ترتیب بـه  بدین. دارند مصون می گذار بیمه 2مخاطرات اخالقیرا در مقابل 

  :شود می اي استثنا خطرات زیر از شمول پوشش بیمه
  شده منجر شده است؛ که به نقض اموال فکري بیمه گذار بیمهافعال عمدي 

 از وقوع نقض مطلع بـوده یـا ظـن     گذار بیمهنامه،  که قبل از انعقاد بیمه صورتیدر
 قض توسط شخص ثالث وجود داشته است؛قوي بر ارتکاب ن

  گرفته و نامبرده به دلیل نقض قرارداد  صورت مجوزنقض حق اختراع که توسط
  .برداري از حق اختراع نباشد رهدیگر مجاز به به مجوز

   مالکیت فکري چندخطره ۀبیم. 3-3
مالکیت فکري مطرح شـد تنهـا    ةهایی که پیش از این در خصوص خطرات ویژ نامه بیمه

هـاي   هزینـه  اًگـردد یـا صـرف    اقامه می گذار بیمههاي دفاع از دعاوي نقض که علیه  هزینه
تردیـد بـراي جبـران کامـل      را پوشش داده که بی گذار بیمهتعقیب ناقضان حقوق فکري 

 2008سـال  اسـاس در اوایـل    اینبـر . باشـد  خسارات دارندگان اموال فکري کـافی نمـی  
به بازار عرضه گردید که براساس آنهـا خسـارات   » هاي چندخطره نامه بیمه«میالدي 

دادن سود تجـاري، توقـف در فعالیـت     دستقبیل ازناشی از نقض حقوق فکري از 
 .)Rowe, 2008( دهد را پوشش می گذار بیمهت و سایر خسارات قراردادي شرک

دادن ارزش امـوال   از ازدسـت   گر خسـارات ناشـی   موجب این نوع عقد بیمه، بیمه به
 ،اسـت  نامه، ایجاد شده تصریح شده در بیمه 4زیانبار ۀاز یک حادث را که مستقیماً 3فکري

ـ     نامه به موجب مفاد بیمه. نماید جبران می  ۀهاي استاندارد و نیـز برداشـت دکتـرین، حادث
رایـت،   ختراع، عالمـت تجـاري و کپـی   ا اعتبارشدن حق بی: موارد استاین زیانبار شامل 

ع یـا سـایر   ي مدنی، صدور دستور موقت براي عـدم اسـتفاده از اختـرا   شکست در دعو

                                                                                                          
1. Exclusion Clauses 
2. Moral Hazards 
3. Loss of Intellectual Property Value 
4. Adverse Happening 



 

 115 .../هاي عام و سنتی نامه گذار از بیمه: بیمۀ مالکیت فکري

ز اسرار تجاري، فسخ غیر قـانونی قـرارداد لیسـانس یـا بـه      مجااموال فکري، افشاي غیر
اختـراع کـه قابـل     اسـتفاده از حـق  منصفانه یـا سوء تعلیق در آوردن اجراي آن، رفتار غیر

  .اخالل ایجاد نماید گذار بیمهشکایت نباشد یا هر گونه رفتار زیانبار که در تجارت 
ایجـاد شـده و توسـط    دیگر خساراتی که در اثـر حـوادث زیانبـار فـوق      سوي از

ایجاد وقفه در فعالیت تجاري : شود عبارت است از هاي بیمه پوشش داده می شرکت
رفـتن هویـت لبـاس     بینی؛ ازبین مد قابل پیشآدادن در ن ازدستآو به تبع  گذار بیمه

دادن  افشاي غیرمجاز آن؛ ازدسـت  ۀرفتن مزیت اسرار تجاري در نتیج تجاري؛ ازبین
دادن سود تحقیـق   ر اثر فسخ قرارداد یا عدم اجراي آن؛ ازدستد مجوزمبلغ قرارداد 

اختراع یا سایر عوامل ایجاد شده باشد؛  اعتباري حق اعالم بی ۀکه در نتیج 1هو توسع
صالح و ترمیم اموال طراحی مجدد، ا ۀشده؛ هزین رفتن ارزش اموال فکري بیمه بیناز

هرگونه خسارت دیگـري کـه در   رفته و  دستحیثیت از ةدیده و اعاد و آثار خسارت
  .نامه تصریح شده باشد بیمه

به شرط (شده  ۀ خسارات وارده به بیمهمین کلیأنامه با ت ترتیب این نوع بیمه بدین
جامعی در اختیار او قـرار   اي نسبتاً پوشش بیمه) نامه تصریح شده باشد آنکه در بیمه

عی خـود ادامـه داده و تحـت    ي ابداها دهد تا با اطمینان هر چه بیشتر به فعالیت می
. رفتن حقوق خویش قرار نگیرد بیننقض حقوق دیگران یا از ثیر دلواپسی ناشی ازتأ

کـه  (اي  اخیر است که در مقایسه با سـایر انـواع پوشـش بیمـه     ۀنام در حقیقت بیمه
شـده را ارتقـا    ارزش اموال فکري بیمه) دادند می خسارات دادرسی را پوشش عمدتاً

  .نماید ت از حقوق فکري را تضمین میبخشیده و حمای

  گیري نتیجه. 4
نیازهاي اقتصاد دانش بنیان، صنعت بیمه را نیز به دخالت جدي در جبران خسارات 

نامـه   اگرچه در بدو امر بیمـه . ناشی از خطرات حقوق مالکیت فکري واداشته است

                                                                                                          
1. Research & Development (R&D) 
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شده بر اموال فکري وجود نداشـته اسـت    خصوصی براي پوشش خطرات عارض به
هـاي جـامع    مـه بی«محـاکم آمریکـایی    ،نـود  ۀهشتاد میالدي تا اوایل دهـ  ۀاما از ده

کردند که دعاوي نقض حـق اختـراع را نیـز     اي تفسیر می گونه را به» مسئولیت مدنی
هـاي اخیـر در    متفـاوت از بیمـه   تفسـیري کـامالً   1993امـا از سـال   . پوشش دهـد 

مسئولیت ناشی از نقض مالکیت فکري مریکایی حاکم گردید و دعاوي هاي آ دادگاه
» هاي تعدي و تفریط بیمه«قبیل هایی از  نامه دیگرسو، بیمهاز .بدون پوشش باقی ماند

خصـوص   داد، به طور ناقص پوشش می را به آمد که خطرات مالکیت فکريوجود به
. گرفـت  را دربرنمـی  گذار بیمههاي قرارداد با  اختراع یا دعاوي طرف آنکه نقض حق

محسوب شده و مسئولیت شخص ثالث  ۀهاي مذکور نوعی بیم نامه براین بیمه هعالو
منظور جبـران خسـارات وارده بـه     ، اما پوششی بهدهد را پوشش می گذار بیمهمدنی 

دلیل باتوجه به افزایش  همین به. نبود ،شمارآید ۀ شخص اول بهکه نوعی بیم گذار بیمه
ش بـه تفسـیر مضـیق محـاکم از     روزافزون خطر نقض مالکیـت فکـري و در واکـن   

هاي  نامه هاي تعدي و تفریط، بیمه بودن بیمه هاي جامع مسئولیت مدنی و ناقص بیمه
وجودآمد که گاه تعقیب دعـاوي نقـض و گـاه دفـاع در      هخاص نقض حق اختراع ب

  .دهد مقابل این دعاوي و جبران خسارات مربوطه را پوشش می
تهـاجمی   نامـۀ  ۀ دفاعی و بیمهنام بیمه«ستند از ها نیز که عبارت ه نامه اما این بیمه

سو  دهند؛ چه، ازیک شده قرار نمی اي کامل را در ختیار بیمه پوشش بیمه» اختراع حق
خسارات دادرسی وارده براي دفاع از دعواي نقض یا تعقیب ناقض را پوشش  صرفاً

سـایر   اختـراع بـوده و از   دیگر در اکثـر مـوارد، محـدود بـه حـق      دهند و ازسوي می
هاي ارزشمند فکري از قبیل عالمت تجاري و طراحـی صـنعتی صـرف نظـر      آفرینه

ـ       . شده است ویـژه در صـدد    هاین در حالی اسـت کـه امـوال فکـري شـرکتی کـه ب
سازي آنهاست در معرض خسارات گونـاگون بـوده و در نتیجـه، سـرمایه و      تجاري

نوعی ) تاکنون 2008(اخیر  هاي دلیل در سال همین به. نماید رایی تاجر را تهدید میدا
طراحـی شـده   » مالکیت فکري ةجبران خسارت چندخطر بیمۀ«وان نامه با عن از بیمه
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ـ   از هر قرارداد دیگري، منافع بیمهاست که بیش  خسـارات   همگـی مین و أشـده را ت
قرارگرفتن، به شرط تصریح  يیا طرف دعو يدعو ۀنظر از اقام وارده به او را صرف

  .دهد می نامه پوشش در بیمه
خصـوص از   مالکیت فکـري بـه   سد که بیمۀر مینظر باتوجه به مالحظات فوق به

آنچـه از  . باشـد  قسم اخیر با هیچ مانع شرعی یا قانونی در حقوق ایران روبرو نمـی 
اهمیــت بســیار برخــوردار اســت تشــخیص خطــر موضــوع قــرارداد در برخــی از  

اسـت و   گـر  وقـوع تعهـد بیمـه   الذکر و بـه تبـع آن تعیـین زمـان      هاي فوق نامه بیمه
بینی راهکارهـاي قـراردادي اسـت کـه احتمـال سـوء اسـتفاده از         دیگر پیش سوياز

ن مقاله ارائـه و بررسـی   نها در ایرا به حداقل برساند که برخی از آاي  امتیازات بیمه
 ۀشود تا بـا طراحـی و عرضـ    ایرانی پیشنهاد می ۀهاي بیم رو به شرکت ایناز. گردید

ایران، مخترعان، تجـار و   ۀ مالکیت فکري به بازار بیمۀهاي بیم انواع مختلف پوشش
و نماینـد  اي الزم تجهیـز   مالکیت فکري با حمایت بیمه ۀدر عرصرا اران ذگ سرمایه

 ،اي در رشد و توسعه کشور دارند آرامش ذهنی مقصود را براي آنان که نقش عمده
بـه بهتـرین نحـو ایـن هـدف را بـرآورده       بدیهی است آن چیزي کـه  . فراهم آورند

مالکیت فکري با شروط و تعهـدات ویـژه اسـت کـه تمـام       نامۀ یم بیمهسازد تنظ می
  .اموال فکري یک شرکت را پوشش دهد همگیخطرات فکري وارد به 

  

  منابع
 .)تحلیل حقـوقی و اقتصـادي  (مسئولیت مدنی  ۀشرط مطالبه در بیم. 1389، .اشراقی آرانی، م. 1

  .حقوق و علوم سیاسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکدة اسیکارشن ۀنام پایان
 :تهـران  ،درسی واحد حقوق ضمانت اجراي مالکیـت فکـري   ةجزو .1388 ،.حبیبا، س. 2

   .89-88سال اول تحصیلی  حقوق دانشگاه تهران، نیم ةدانشکد
 ارشـد،  کارشناسـی  نامـۀ  پایـان  .حقوق مالکیت فکري ۀبیم .1387، .خ سعیدي نیاوردي،. 3

  .حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دانشکدة



    119شماره مسلسل / 1394پاییز / 3شمارة / ام سال سی/ پژوهشنامۀ بیمه/   118 

 .1، ج7انتشارات دراك، چ. آیین دادرسی مدنی .1384 ،.شمس، ع. 4

 ۀسسـ ؤ، محمایـت از حقـوق مالکیـت فکـري در محـیط اینترنتـی       .1386 ،.صادقی، م. 5
 .هاي بازرگانی مطالعات و پژوهش

 .1چ دانشگاه تهران،: تهران، از قرارداد، مسئولیت مدنی الزامات خارج .1387 ،.کاتوزیان، ن. 6
7. CJA Consultants Ltd., 2003. Patent litigation insurance, A study for 
the european commission on possible insurance schemes against patent 
litigation risks. Final Report. 
8. Fuentes, R.J., 2009. Patent insurance: Towards a more affordable 
mandatory scheme? Columbia Science and Technology Law Review, 10. 
9. Gauntlett, D.A., 1997. Patents and insurance: Who will pay for 
reimbursement? Boston University Journal 0f Science and Technology 
Law, 6. 
10. Gauntlett, D.A., 1998. Recent developments In intellectual property 
insurance. Tort and Insurance Law Journal, 33. 
11. Reyes, J.A., 1995. Patents and Insurance: Who will pay for infringement. 
Boston University Journal of Science and Technology Law, 3. 
12. Reyes, J.A., 1996. CGl insurance coverage for patent infringement. 
Boston University Journal of Science and Technology Law, 2. 
13. Robinson W.J., 1989. Insurance coverage of intellectual property 
lawsuits. ALPLA Quarterly Journal. 
14. Rowe T.M., 2008. Special insurance for intellectual property: 
Additional security for owners of intellectual property assets. De Paul 
Journal of Art , Technology and Intellectual Property Law, 19. 
15. Simensky, M. and Osterberg, E.C., 1999. The insurance and 
management of intellectual property risks. Cardozo Arts & 
Entertainment Law Journal, 17. 
16. Small, L.A., 1998. Offensive and defensive insurance coverage for 
patent litigation: Who will pay? Cardozo Arts & Entertainment Law 
Journal, 16. 
17. Sylla V. United States Fidelity and Guarantee co. Cal. App. 1976. 
18. Wolf Machinery co. V. Insurance co. of Northern America, California 
app. 1982. 



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

