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چکيده

امروزه یکی از مهمترین داراییهاي هر شرکتی روشهاي کسب و کار آن است که بهعنوان یکی
از حقوق مالکیت فکري قابل حمایت میباشد .همواره رویکرد نظامهاي مختلف حقووقی در ایون
زمینه متفاوت بوده است .اسرار تجاري سنتیتورین شوکل حمایوت از روشهواي کسوب و کوار
شمرده میشود ،اما امروزه گرایش شرکتها به ثبت اختراعات در این زمینه ،بهاندازهاي افوزایش
یافته که اهمیت و تأثیر پذیرش روش یادشده بهعنوان حق اختراع به موضوعی بحثبرانگیوز در
سراسر جهان تبدیل شده است .جستار حاضر بوا روش توصویفی– تحلیلوی بوه بررسوی قابلیوت
حمایت حقوقی از روشهاي کسب و کار در نظامهاي حقوقی مختلف پرداخته و به ایون نتیجوه
دست یافته است که امروزه کشورهایی مانند امریکا ،هند و ژاپن برخالف رویۀ گذشتۀ خوود بوه
حمایت از روش هاي کسب و کار در قالوب حوق اختوراع اقبواا فراوانوی نشوان دادهانود .موضو
موافقتنامۀ تریپس نیز مبنی بر اعطاي حق ثبت به اختراعی که شوامل گوام ابتکواري و کواربرد
صنعتی باشد ،در راستاي حمایت از روشهاي کسب و کار رقم خورده است .این درحوالی اسوت
که در نظام حقوقی ایران روش هاي کسب و کار عمالً از دایرۀ حمایت استثنا شدهانود .ازایونرو،
شایسته است که قانون گذار ایران با توجه به مبانی عمیق فقه امامیه در حمایت از حقوق موادي
و غیرمادي افراد ،مادهاي را در جهت حمایت از روشهاي کسب و کار به قانون ثبوت اختراعوات
اضافه کند یا استثناي راج به آن را حداقل در خصوص روشهاي کاربردي تجارت الکترونیو
از قانون حذف نماید .درنهایت اگر به هر دلیلی حمایت از روشهاي کسب و کار در قالب اسورار
تجاري یا حق اختراع منتفی شود ،میتوان به قالبهایی چون اختراعات کوچ توسل جست.

واژگان کليدي

اختراعات کوچ  ،اسرار تجاري ،حق اختراع ،روش کسب و کار.

* نویسندۀ مسئوا :دورنگار،42532655764 :

Email: h.ghaboli@um.ac.ir
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مقدمه
بهطور معموا ،روشهاي کسب و کار عمدتاً یا در حوزۀ عمومی قرار گرفتوه یوا از طریوق اسورار
تجاري حمایت شده است ،هرچند در مواردي منوو بوه شورایطی ،در قالوب حوق اختوراع نیوز
حمایت شدهاند .در طوا دهههاي اخیور ،قلمورو دارایویهواي فکوري در حواا گسوترش بووده،
بهنحوي که حمایت از روشهاي کسب و کار بهعنوان یکی از این داراییها ،به ی دغدغۀ جدي
براي شرکتها تبدیل شده است .چهبسا تنها و مهمترین دارایی ی شرکت ،روش انجام کسوب
و کار آن شرکت باشد که درحقیقت عنصر کلیدي در موفقیت تجاري بهشمار میرود .بوا وجوود
تفاوت رویکرد نظام هاي حقوقی مختلف در حمایت از این روشها ،مهمترین سوازوکاري کوه در
این زمینه مطرح شده ،نظام حق اختراع است .اگرچه حمایت در قالوب حوق اختوراع هموراه بوا
صرف هزینۀ بیشتري است ،نسبت به حمایت در قالب سایر شیوههاي حموایتی همووون اسورار
تجاري در اولویت است؛ چراکه بهموجب حق اختراع ،دارنده حق دارد موان اسوتفادۀ دیگوران از
روش ثبتشدۀ خود گردد؛ حتی اگر رقیب به طور مستقل روش را توسعه داده باشود .اختراعوات
روش کسب و کار ،حقوقدانان را با پرسشهاي بیشماري روبرو سواخته اسوت :آنووه بوهمنزلوۀ
روش کسب و کار است ،در قانون اختراع چه مفهومی دارد؟ چگونه گسترۀ حمایت از اختراعوات
براي این موضوع میتواند گسترش یابد؟ و پرسشهایی از این دست.
هرچند ثبت این گونه اختراعات در نظامهاي حقوقی مختلف با انتقادهاي فراوانی روبرو شده
است؛ اما آنها به نحوي در ردیف فرایند قرار گرفته و به نحو قانونی قابل حمایتاند .باتوجوه بوه
آنوه گفته شد ،در این مقاله ،پس از بیان تاریخوۀ حمایت از روشهاي کسب و کوار ،بوه بیوان
مفهوم و انواع آن پرداخته ،در ادامه نظامهاي مختلف حمایت از آنها بررسی میشود .درنهایت،
رویکرد نظامهاي حقوقی مختلف در قباا حمایت از روشهاي کسب و کار بیان میگردد.

تاريخچه
از نظر تاریخی ،در همۀ کشورها روش کسب و کار ( )Business Methodاز ثبت اختوراع اسوتثنا
شده است ( .)Sfekas, 2007, p.197باوجوداین ،در سااهاي اخیر بحثهاي دامنهداري راج به
حمایت قانونی از «اختراعات روشهاي کسب و کار» از قبیل اختراعاتی که هودف آنهوا بهبوود
فرایندهاي کسب و کار در زمینههاي امور مالی ،اعتبواري ،بیموه ،بازاریوابی ،فوروش ،مودیریت و
مانند اینها بوده ،مطرح شده است (.)Duffy, 2011, p.101
در آغاز ،روش هاي کسب و کار تحت نظام اسرار تجواري حمایوت مویشودند .ایون روشهوا
به عنوان اختراع قابل ثبت نبودند ،زیرا مفاهیمْ بدون قالب فیزیکی ،و انتزاعی صِرف بودند .شور
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«کاربرد صنعتی» به عنوان یکی از معیارهاي ثبت اختراع که بیانگر توسعۀ حقووق ثبوت اختوراع
هم زمان با انقالب صنعتی و تمرکز آن بر موضووع فنواوري اسوت ،موانعی بوراي ثبوت ایونگونوه
اختراعات بوده است ( .)WIPO, 2003(b), p.1ایدۀ حمایت از روشهاي کسب و کوار بوهعنووان
اختراع از زمان رشد نظام ثبت اختراع رواج یافته و مفهوم آن طی قرن گذشته در امریکا بهطوور
فوقالعادهاي تکامل یافته است ( .) Mehta, 2004, p.1پیشتر در نظام حق اختراع امریکا ،روش
کسب وکار را به این سبب که موضوع آن زیور عنووان کلوی ایودههواي ههنوی یوا تئووري قورار
میگرفت ،حمایت نمیکردند ( .)Conley, 2003, p.18دادگاههاي امریکا بر این بواور بودنود کوه
ایده هاي انتزاعی صرف را حتی اگر باارزش باشند ،نمیتوان بدون توجه به ساختار آنها و تکیوه
بر این ارزش ،تحت موضوع حق اختوراع قورار داد .بوراي مثواا ،دادگواه تجدیودنظر در دعوواي
« »Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Coمقرر داشت کوه یو سوامانۀ حسوابداري
طراحی شده براي جلوگیري از اختالس از سوي پیشخدمت رستوران و صندوقداران به این دلیل
که ی سامانۀ معامالتی کسب و کار صِرف است ،موضوعی قابل ثبت تلقی نمیشوود .بنوابراین،
حتی اگر ی فرایند کسب و کار یا مفهوم جدید همراه با ی محصوا بهعنوان خروجی فراینود
باشد ،استثنا شمرده شده ،بهعنوان اختراع قابل ثبت نیست ( .)Taketa, 2002, p.948بر اسواس
این تصمیم «دکترین استثناي روش کسب و کار» در امریکوا کوه طبوق آن روش کسوب و کوار
به عنوان اختراع درنظر گرفته نمیشد ،شکل گرفت .از دیگور پرونودههواي مهوم اسوتثناي روش
کسب و کار ،پرونودۀ « »Loew’s Drive-In Theatres, Inc. v. Park-In Theatres, Incبوود کوه
در آن مقرر شد که ی سامانۀ معامالتی کسب و کار قابل ثبت نیست ،بلکوه فقود در خصووص
کارکرد سامانۀ معامالتی مفید است.

مفهوم روشهاي کسب و کار
طی سااها ،تعابیر متفاوتی از روش کسب وکار ارائه شده است ( .)Jinghui, 2010, p.11اگرچوه
هیچ تعریف دقیقی از روشهاي کسب و کار وجود ندارد ،روشهاي یادشده اغلب با تجارت ،امور
مالی ،اقتصاد ،تبلیغات و یا خدمات مربو به مشتریان مرتبد هستند ( Walts, Sauers, 2012,
 .)p.28دادگاه فدراا مرکزي امریکا در تجدیودنظر از آراي صوادرشوده مبنوی بور رد اختراعوات
روش هاي کسب و کار ،قائل به تمایز میان اختراع روش کسب از فرایندهاي اختراع بووده اسوت
( .)Allison, 2006, p.756بهعالوه ،اختراعات اینترنتی و اختراع نرمافزار از مفاهیمی هستند کوه
به اختراع روش کسب و کار شباهت زیادي دارند .بسیاري از پژوهشگران تمایز اندکی میان ایون
مفاهیم قائل اند ،زیرا بسیاري از اختراعات روش کسب و کار درواقو اختراعواتی هسوتند کوه در
آنها ی روش شناختهشده در قالب ی نرمافزار پیاده میشود ()Hall, 2003, p.2-3؛ به همین

856

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 9315

دلیل الگوي تعیین قابلیت ثبت اختراعات نرمافزار بوه الگووي ثبوت اختوراع روش کسوب و کوار
نزدی است (.)Sfekas, 2007, p.201
ادارۀ مالکیت صنعتی امریکا اختراع روش کسب و کار را در ردۀ  745طبقهبندي اختراعوات
( ،)USPTO, Class Definition for Class 705اینگونه تعریف کرده است« :پوردازش اطالعوات
مالی ،عرف کسب و کار ،مدیریت و یا تعیین هزینه و قیمت».
این اختراع براي اهداف متفاوت کسب و کار از قبیل موارد زیر است:
پردازش مالی اعتباري و وام ،بخشی از سامانههاي فروش ،صورتحساب ،انتقاا وجووه ،اتواق
تهاتر بانکی ،پردازش مالیاتی ،برنامه ریوزي و سورمایهگوذاري ،تکنیو و ابوزار موالی ،مشوتقات،
ارزیابی ،شاخص ارتباطات ،بهینهسوازي ،برناموهریوزي و تخصویص منواب  ،بازاریوابی و مودیریت
تبلیغات.
ایجاد ،ارزیابی و اعطاي اختراعات روش کسب و کار با مسائل اقتصادي ،حسوابداري ،مسوائل
مالی ،حقوقی و سیاستهاي عمومی پیوند خورده است (.)Gygax, 2008, p.14
همانطور که مشاهده شد ،روشهاي کسب و کار به این دلیل که جسم فیزیکی نیستند ،از
نظر فنی در ردیف فرایند (راهحل فناورانه در ی فرایند تولید) قرار میگیرند؛ کوافی اسوت کوه
ی روش کسب و کار ،نوع خاصی از فرایند باشد .تعریف عمومی از ی فرایند نشوان مویدهود
که روش کسب و کار بهعنوان ی سري کارهاي انجامشده به روش معلوم و داشتن نتایج خواص
یا خروجی که قابلیت ثبت بهعنوان اختراع را دارد ،تعریف شده اسوت .فرهنول لغوت آکسوفورد
( )Oxford Living Dictionariesواژۀ «روش» را بهعنوان رویهاي خاص بوراي اجوراي اموري یوا
رسیدن به آن ،بهویژه ی رویۀ تثبیتشده یا نظام مند ،تعریف کرده است .برابور موادۀ  9قوانون
ثبت اختراعات ،طرحهاي صنعتی و عالئم تجاري 9367ش« 9اختراع نتیجۀ فکور فورد یوا افوراد
است که براي اولین بار فرایند یا فراوردهاي خاص را ارائه میکند و مشکلی را دری حرفه ،فون،
فناوري ،صنعت و مانند آنها حل مینماید» .بنابراین ،فرایند که روش کسب و کار نیوز مصوداقی
از آن است ،در نظام حقوقی ایران قابل ثبوت خواهود بوود .از سووي دیگور ،روش کسوب و کوار
میتواند در ردیف «ساخت» 2قرار بگیرد ،چراکوه از ایون روشهوا مویتووان بوراي سواخت یو
محصوا متشکل از کاال یا خدمت استفاده کرد .چنین روشهایی را نباید به دستگاهها یا تبودیل
فیزیکی ورودي به خروجی محدود نمود (.)Spulber, 2011, p.15

 .9از این به بعد ،قانون .67
 .2مطابق بخش  949قانون ثبت اختراع امریکا ،اختراع اینگونه تعریف شده است ... « :ی
دستگاه ،ساخت و یا ترکیب ماده یا . » ...

فرایند جدید یا مفید،
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انواع روشهاي کسب و کار
در این قسمت ،نخست روش هاي کسب و کار در فضاي سنتی و سپس روشهاي کسوب و کوار
در فضاي بر خد به اختصار توضیح داده میشود.

 .1روشهاي کسب و کار در فضاي سنتي
برخی از روش هاي کسب و کار در فضاي سنتی انجام میشوند؛ هموون پردازش مالی اعتبواري
و وام ،بخشی از سامانههاي فروش ،صوورت حسواب ،انتقواا وجووه ،سورمایهگوذاري ،بازاریوابی،
مدیریت تبلیغات و سامانههاي کاتالوگ .در این حالت ،شرکتها از روشهاي سنتی براي انجوام
کسب و کارهاي خود استفاده می کنند که معموالً زمان و هزینۀ زیادي صرف انجام آنها خواهد
شد.

 .2روشهاي کسب و کار در فضاي برخط
تجارت الکترونی بر کانااهاي توزی هموون مصرفکنندگان و تاجرانی که بهطوور سونتی بوه
خرید و فروش کاالها و سفارش خدمات میپردازند ،تأثیر گذاشته است .کانااهاي بورخد بوراي
فروشندگان توانایی کسب مخاطبان را در سراسر جهان فراهم نموده است که این کار بااینکه بوا
حداقل زیرساخت ها ،مخارج اندک و فعالیت اقتصادي در مقیواس گسوتردهتور انجوام مویشوود،
درعینحاا به افزایش تعداد مصرفکنندگان با قدرت انتخاب بیشتر و رفاه بینظیور مویانجامود
) .)Joseph S, 2015, p.330بر این اساس ،روش کسب و کار برخد مفهوم جدیدي است که نیاز
به ی سیستم قوي و کارآمد چون مالکیوت فکوري بوراي حمایوت از دارایویهواي غیرفیزیکوی
شرکتها در برابر رقبا دارد.

نظامهاي حقوقي حمايت از روشهاي کسب و کار
امروزه سه نظام حقوقی در راستاي حمایت از روشهاي کسب و کار وجود دارد .در ایون بخوش
سه نظام حقوقی یادشده که عبارت اند از حق اختراع ،اسرار تجاري و اختراعات کوچو بررسوی
میشوند.

 .1حق اختراع
مطابق اغلب قوانین ثبت اختراع ،اختراع باید سه شر قانونی را براي ثبوت شودن دربور داشوته
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باشد .این شرو که معموالً در قوانین کشورهاي مختلف یافت مویشوود ،عبوارتانود از :جدیود
بودن (تازگی) ،غیربدیهی بودن (گام ابتکاري) و کاربرد صنعتی .براي مثاا ،برابور موادۀ  2قوانون
 ،67اختراعی قابل ثبت است که حاوي ابتکار جدید و داراي کاربرد صنعتی باشد .ابتکوار جدیود
عبارت است از آنوه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته ،براي دارندۀ مهارت عوادي در فون
یادشده معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی ،اختراعی کاربردي شمرده شود که در رشتهاي از
صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد .قابلیوت ثبوت روشهواي کسوب و کوار بوهعنووان اختوراع،
موافقان و مخالفانی دارد که بررسی دیدگاههاي آنهوا در راسوتاي تبیوین بیشوتر ایون موضووع
راهگشا است .برخی از انتقادات عمدهاي که به ثبت اختراعات روشهاي کسب و کوار وارد شوده
به شرح زیر است:
 نخستین انتقاد ،گستردگی بیش از حد قلمرو این نوع اختراعوات اسوت .اگرچوه چنوین
انتقاداتی به میزان خاصی از قلمرو اشواره نکورده اسوت ،بوهنظور مویرسود کوه وسوعت
تقاضاه اي مربو به ثبت اختوراع ،دلیول اصولی مطورح سواختن انتقوادات بووده باشود
).(Merges, 1999, p.577-615
 انتقاد دیگر این است که روش خاصی کوه در حواا حاضور عمووم موردم از آن اسوتفاده
میکنند ،ساا ها پیش از پر کردن اظهارنامۀ ثبت اختراع در ی سند منتشور شوده و از
تازگی کمتري برخور دار است؛ لذا شرکتی که به دنباا أخذ گواهی اختراع کسب و کوار
است ،باید سابقۀ صنعت قبلی را جستجو کرده ،براي جلوگیري از کواهش ارزش حقووق
مربو به اختراع ،فوراً درخواست ثبت آن را بدهد ( .)Abhimanyu, 2006, p.177
 نکتۀ دیگر قابلیت کپی کردن ساده از این نوع اختراعات اسوت؛ چراکوه حفو موقعیوت
رقابتی در کسب و کار الکترونیکی بهمراتب دشوار شده است و روشهواي کسوب و کوار
به راحتی و ارزان از سوي رقبا کپی می شوند .مشکل برقراري و حف اعتمواد و تضومین
امنیت و حف حریم خصوصی یکی از راهبردهاي بحثبرانگیز در زمینۀ ثبت اختراعوات
روشهاي کسب و کار اینترنتی شرکتها است (.) Jarvenpaa, 2006, p.1
 عده اي دیگر از منتقدان معتقدند ،کسب و کارها عمومواً در موع عوام انجوام مویشووند؛
ازاینرو ،نیاز چندانی به افشا و ثبت بهعنوان اختراع ندارند .از طورف دیگور ،هزینوههواي
این نوع اختراعات بهنسبت باالتر و لذا نامطلوب تر است .اختراعات ثبتشدۀ روش کسب
و کار هزینههاي هنگفتی را بر جامعه تحمیل میکنند (.)Dreyfuss, 2000, p.12
از طرف دیگر ،دالیلی وجود دارد که از قابلیت ثبت روشهاي کسب و کوار در قالوب حوق
اختراع حکایت میکند .برخی از این دالیل به شرح زیر است:
 بسیاري از این ان تقادات ناشی از این تصور هستند که در حاا حاضر اختراعات کسوب و
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کار به سادگی ،نمونۀ کسب و کار شناختهشده هستند و بهطور گستردهاي در شیوههوا و
فرایندهاي کسب و کار استفاده میشوند ( .)Hunter S, 2003, p.9ازاینرو ادعا میشوود
که این نوع روشها داراي تازگی الزم براي ثبت به عنوان اختراع نیسوتند؛ درحوالی کوه
صِرف رواج استفاده در کسب و کار دلیلی بر نبود تازگی در آنها نمیتواند باشد.
 این انتقاد که اختراع روش کسب و کار مغایر با اهداف اقتصادي بوده ،هزینههوایی را بور
جامعه تحمیل میکند ،بهطور کلی بر تأثیرات اختراع روش کسب و کار بر بازار متمرکوز
است .تمام اختراعات ثبتشده بهموجب ماهیت انحصاري خود هزینوههوایی را از طریوق
من رقبا از استفادۀ منفعت اقتصادي حمایت شدۀ مختورع در بوازار ،تحمیول مویکننود
(.)Smith, 2002, p.173
 روش انجام کسب و کار در زیرشاخۀ فرایند قرار میگیرد ،زیرا برخالف ابداعات ماشوینی
یا ترکیبهاي شیمیایی در قالوب جسوم فیزیکوی نیسوت (.)Singsangob, 2009, p.86
مادۀ  9قانون  67نیز حکایت از همین مدعا دارد؛ چراکه فرایند را بهعنوان اختوراع قابول
ثبت دانسته است.
 بوه طوور کلوی ،یو روش کسوب و کوار معموو ًال ترکیبوی از نورمافزارهواي رایانوهاي بوا
روش شناسی کسب و کار است .بنابراین ،این ترکیب با نشان دادن دوگانگی میان «ایودۀ
ههنی» و «الگوریتم ریاضی» واجد شراید ثبت خواهد بوود ( .) Edita, 2004, p.118بور
این اساس ،روش کسب و کار برخالف دیگر اختراعوات اساسواً بوه چگوونگی اسوتفاده از
دادهها در انجام کسب و کارها مربو میشود (.)Nari Lee, 2005, p.321
شر دیگر اختراع این است که به دالیلی مانند نظم عمومی از دایرۀ حمایت خوارج نباشود.
افزون بر تحقق این شرو  ،اظهارنامۀ ثبت اختراع باید جزئیات بیشتري را در خصووص اختوراع
افشا سازد تا شخص ثالثی که ماهر در آن صنعت است ،قادر به فهم و اجراي اختراع بوا مطالعوۀ
سند ثبت اختراع باشد ( .)Hall & Et al, 2003, p.2-3تجوارت الکترونیو  ،حووزه عمودۀ ثبوت
اختراعات روشهاي کسب و کار است .برخی از نمونههاي روش کسب و کار که بوهعنووان حوق
اختراع در این حوزه ثبت شدهاند ،عبارتاند از:
الف) تکنیک هکاي خریک و فکروش ( .)Sales & Purchasing Techniquesبعضوی از
اختراعات ثبتشده دربرگیرندۀ روش هاي خاصی براي خرید کاال و یا خدمات از طریق اینترنوت
هستند .روش کسب و کار تارنماي آمازون یکی از ایون اختراعوات اسوت کوه مشوتریان را قوادر
میسازد کتاب ،موسیقی ،فیلم و موارد دیگر بر روي تارنماي  amazon.comرا پیودا و خریوداري
کنند ( .)Jarvenpaa, 2006, p.2این اختوراع از فنواوري «یو کلیو » ()one-clickپشوتیبانی
میکند .برخالف تارنما هایی که براي پرداخت و تبادا اطالعات به کلی کردن دکمههوایی کوه
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در آن محل به منظور سفارش تعبیه شدهاند نیاز دارند ،فناوريِ ی کلیو بوه مشوتري اجوازه
میدهد فقد با ی کلی و بدون ازدست دادن وقت محصولی را سفارش دهد.
ب) مزای ه برخط ( .)On-line Auctionاین اختراع ،طرحهاي مرسوم انجام حراج را بهینوه
و امکان پذیر نموده و به دنیاي اینترنت منتقل کرده است .یکی از شرکتهاي تجاري بوزرگ بوه
نام پرایس الین دات کام ( ،)Priceline.comصاحب چند اختراع در این حووزه اسوت ( Wright,
.)2000, p.2-3

 .2اسرار تجاري
اسرار تجاري ممکن است شامل برخی اطالعات یا داراییهوایی باشود کوه موضووع آنهوا قابول
حمایت بهعنوان اختراع ،کپی رایت ،نوام تجواري یوا عالموت تجواري نباشود .ازایونرو مویتووان
روش هاي کسب و کار را در دایرۀ حمایت اسرار تجاري گنجانود .اطالعوات کسوب و کوار زموانی
محرمانه بهشمار می روند که ی مزیت رقابتی ازجمله روش فروش ،اطالعات مشتریان ،فهرست
عرضهکنندگان ،فرایندهاي تولید ،برنامههاي بازاریابی یا ایودههواي مهوم رقابوتهواي تبلیغواتی
شناخته شوند .این موارد تحت نظام اسرار تجاري قابل حمایت هستند ( Verbauwhede, 2004,
.)p.4
اسرار تجاري حتی اگر به طور اتفاقی به عموم افشا شوند ،دیگر قابل حمایوت نخواهنود بوود؛
بخصوص درصورتی که رقیب با روش مبتنی بر مهندسی معکوس اطالعات را در دسترس عموم
قرار دهد ،مشکالت جدي به وجود خواهود آمود .گفتویم کوه روش کسوب وکوار درصوورتی کوه
به عنوان حق اختراع قابل ثبت نباشد ،ممکن است بوه صوورت سو جر تجواري بواقی بمانود .البتوه
شخصی که درعمل ،نظام اسرار تجاري را براي حمایوت از ابوداع خوود انتخواب مویکنود ،بایود
الزامات ضروري را مد نظر قرار دهود .بوه ایون منظوور ،یکوی از راهحولهواي عمودۀ حفاظوت از
اطالعات محرمانه روشهاي کسب و کار ،انعقاد قراردادهاي عدم افشا یا حف محرموانگی اسوت.
بهموجب این قراردادها ،یکی از طرفین با اعتمواد بوه طورف دیگور اطالعواتی را بوراي وي افشوا
میکند ( .)European IPR Helpdesk, 2013, p.14با اینکه هزینۀ تنظیم اظهارنامۀ ثبت اختراع
و صدور گواهی مربو به آن قابل توجه است ،هزینههاي جاري در خصووص حفو محرموانگی
اطالعات بهویژه براي انواع خاصی از اطالعات کسب و کار میتواند بیشتر باشود و ایون حفاظوت
بهسختی صورت گیرد .افزون بر این ،اگور سورج تجواري را بتووان بوهراحتوی از طریوق مهندسوی
معکوس بهدست آورد ،حداقل توسل به گوواهی حوق اختوراع بوهعنووان یو اقودام پیشوگیرانه
باصرفهتر خواهد بود (.)Walts, Sauers, 2012, p.31
در مادۀ  74قانون تجارت الکترونیکوی ایوران مصووب 9362ش ،تحصویل غیرقوانونی اسورار
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تجاري و اقتصادي بنگاهها و مؤسسات براي خود و یا افشاي آن براي اشوخاص ثالوث در محوید
الکترونیکی جرمانگاري شده است .در مادۀ  75قانون یادشده نیوز اطالعوات ،برناموههوا ،ابزارهوا،
روشها ،تکنی ها و فرایندها ،روشهاي انجام تجارت و دادوستد و فهرست مشتریان از مصادیق
اسرار تجاري الکترونیکی شمرده شده است.

 .3اختراعات کوچک ()Utility Models
اختراعات کوچ یا مدا هاي مفید ،به همان روشی که ابداعات از طریق حوق اختوراع حمایوت
میشوند ،قابل حمایتاند؛ البته با این تفاوت که مداهاي مفید شوامل عناصور خالقانوۀ زیوادي
نیستند ( .) Terterov, Reuvid, 2005, p.79این مداها راهحول فنوی جدیودي هسوتند کوه در
ترکیب یا ساختار (یا ترکیبی از هر دو) محصولی که کاربرد عملی دارد ،بهکار گرفتوه مویشووند
( .)Campbell, Dennis & Center for International Legal Studies, 2011, p.145
یکی از نقایص قانون  ،67حمایت نکردن از اختراعات کوچ است .برابر مادۀ  2این قوانون،
هر ابداعی براي دریافت حق اختراع باید داراي سه شر ِ جدیود بوودن ،گوام ابتکواري و کواربرد
صنعتی باشد .حاا اگر اختراعی ایجاد شد که شراید جدید بودن و کاربرد صونعتی را دارا بوود،
ولی سطح کمتري از گام ابتکاري موردنیاز را داشت ،با توجه به قانون ،از حمایوت حوق اختوراع
محروم میشود (حبیبا و شاهباباي ،9319 ،ص .)55ابداعات روشهاي کسب و کار اساساً بخشی
از خانوادۀ بزرگ اختراعات است که با عنوان اختراعات کوچ شناخته میشود و به حمایوت از
ابتکارات ،فرمواهاي شیمیایی ،فراینودها و دیگور اکتشوافات کوه تحوت قوانون اختراعوات هکور
شدهاند ،میپردازد ( .)Anon, n.dبرخی از اشکاا تکنی هاي تبلیغات تجاري یا روشهاي انجام
تجارت ممکن است از طریق مداهاي مفید حمایت شود.

رويکرد نظامهاي حقوقي مختلف در حمايت از روشهاي کسب و کار
با وجود حمایت از روشهاي کسب و کار در برخی نظوامهواي حقووقی در قالوب حوق اختوراع،
رویکرد کشورهاي مختلف در شناسایی و ثبت این نوع اختراعات متفاوت است .در اداموه ،نظوام
حقوقی ایاالت متحدۀ امریکا ،هند ،ژاپن ،فقه امامیوه ،ایوران ،و موافقوتناموۀ توریپس بوهعنووان
مهمترین سند بینالمللی راج به مالکیت فکري بررسی میشوند.

 .1اياالت متحدۀ امريکا
ایاالت متحدۀ امریکا از پیشگامان ثبت اختراعات روشهاي کسب و کار است .درحالی که ثبوت
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اختراعات روشهاي کسب و کار بهعنوان پدیده اي نسبتاً جدید شناخته شوده اسوت ،در امریکوا
کارشناسان ارزیابی ادارۀ ثبت اختراع در بررسی آنها مهارت خاصی دارند و در زمینوۀ فنواوري،
پردازش اطالعوات و رایانوه متخصوص هسوتند ( .)Triano, 2003, p.3از نظور تواریخی ،از سواا
9116م روش کسب و کار در ایاالت متحدۀ امریکا قابل ثبت در قالب اختوراع بووده اسوت .ایون
قابلیت ثبت ،مرهون تصمیم دادگاه تجدیدنظر در خصوص پروندۀ « State Street v. Signature
 » Financial Group and AT&T v. Excel Communications in 1998 and 1999اسوت کوه
دادگاه روش هاي کسب و کار را قاطعانه و بدون تشریفات خاصی قابل ثبوت اعوالم کورد .اساسواً
استثناي روش کسب و کار بر این قاعده استوار بود که روش انجوام کسوب و کوار قابلیوت ثبوت
بهعنوان اختراع را ندارد .حوزۀ قضایی فدراا خاطر نشان کرد که استثناي روش کسب و کار که
در آراي دادگاه هاي بدوي مطرح شده است ،با استناد به قوانون ثبوت اختوراع صوادر نشودهانود.
اهمیت این پرونده در این بود که با اعالم قابلیت ثبت روش کسب و کار در قالب حوق اختوراع،
موجب افزایش روزافزون برنامههاي کواربردي کسوب و کوار شود ( Practicing Law Institute,
. )2016
در حکمی نسبتاً جدید در پروندۀ «بیلسوکی» ،دیووان عوالی ایواالت متحودۀ امریکوا قاعودۀ
مطلقی که روشهاي کسب و کار را بهعنوان اختراع غیرقابل ثبت میدانست ،مطرود اعالم کورد.
درعوض ،دیوان عالی تأکید کرد که اختراعاتی غیرقابل ثبت هستند که ایدههاي انتزاعوی صورف
باشند )))(Bilski v. Kappos) 130 S. Ct. 3218, 3228-29 (2010؛ درحقیقت ،تصمیم دیووان
عالی در این خصوص حکایت از این دارد کوه روشهواي کسوب و کوار مفواهیم انتزاعوی صِورف
نیستند .مطابق بخش  949قانون ثبت اختراع امریکوا ( ،)35 U.S.C. § 101, 2006بوه «  ...یو
فرایند جدید یا مفید ،دستگاه ،ساخت و یا ترکیب ماده یوا  ...ممکون اسوت حوق اختوراع تعلوق
بگیرد» و اصطالح «فرایند» ( )35 U.S.C. § 100(b), 2006به روند تکمیول چیوزي ،صونعت یوا
روش و یا استفادۀ جدید از ی فرایند شناختهشده ،دستگاه ،تولید ،ترکیب ماده یا موواد اطوالق
میشود (.)Duffy, 2011, p.101
برابر فصل دهم قانون ثبت اختراع ایاالت متحدۀ امریکا (موواد  949توا  ،)943اختوراع بایود
دربرگیرندۀ سه شر ِ کاربردي ،جدید و غیربدیهی باشود .بوه طوور معمووا هرگونوه اسوتفاده از
اختراع براي تحقق شر کاربردي بودن کفایت میکند .شور هواي جدیود و غیربودیهی بوودن
وابسته به «صنعت قبلی» است .براي مثاا ،بخشی از دانش موجود یا مجموعهاي از راهحلهواي
پیشین با این مشکل روبرو است که اختراع موضوعی است که پیشتر حل شده است .حتی پس
از اعطاي گواهی ثبتِ اختراعی ،اگر دادگاه آن را جدید تشخیص ندهد ،نامعتبر اعالم مویشوود؛
براي مثاا ،موضوع اختراع ،راهحل مشکلی باشد که پیشتر شناخته شوده یوا از سووي دیگوران
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اعماا شده است و یا براي شخصی که مهارت معمولی در آن حوزه دارد ،بدیهی باشد .انتقوادات
به ثبت اختراعات روش کسب و کار بیشتر بر شرو جدید و غیربودیهی بوودن و همونوین بور
یکی از جنبههاي دیگر به نام دامنۀ حق اختراع متمرکز شدهاند (.)Hunter, 2003, p.8
افزون بر این ،در امریکا تمام جنبههاي اختراع اعم از جنبههاي فنی و اقتصادي میتوانود در
ارزیابی غیربودیهی بوودن اختوراع دخیول باشود ) .)Furutani, 2003, p.12در امریکوا بوا فورض
برخورداري اختراع از تمام الزامات ثبوت (بوراي مثواا ،جدیود و کواربردي بوودن) ،هور فراینود،
دستگاه ،تولید ،یا ترکیب مواد و یا هر پیشرفتی را میتوان ثبت نمود .اما دادگاهها نیز دستههاي
خاصی از موضوعات غیرقابل ثبت را معرفی کردهاند؛ براي مثاا قوانین علوم طبیعی و ایدههواي
ههنی .این دیدگاه به طور ناگهانی با تصمیم دادگاه فدراا در خصوص دعواي «استیت استریت و
اي تی اند تی» کنار گذاشته شد .استیت استریت شامل ی اختراع سوامانۀ پوردازش اطالعوات
بود .دادگاه فدراا اعالم کرد که ابداع موردبحث ی روش کسب و کار و بنابراین غیرقابول ثبوت
است و این گونه استدالا کرد که برابر قوانین امریکا ،هیچ استثنایی در خصوص محدودیت ثبت
روشهاي کسب و کار وجود ندارد (.)Hunt, 2009, p.2-3

 .2هند
در نظام حقوقی هند ،اختراعات روشهاي کسب و کار از دایرۀ حمایت بهعنوان اختوراع مسوتثنا
شدهاند .دلیل عمدۀ نفی این نوع ابداعات ،نداشوتن کواربرد صونعتی اسوت کوه یکوی از شوراید
کلیدي براي اختراع بوده و حتی ممکن است اختراع با اینکه براي اولین بار شناخته شده اسوت،
غیرقابل ثبت باشد (.)IntellexipIP Advocate, 2016, p.5
در کشور هند ،قانون مصوب ساا9174م و اصالحی 9111م ،حتوی در مقوام تئووري هویچ
روشی را براي حمایت از اختراعات روش هاي کسب و کوار ارائوه نوداد .در سواا 2442م قوانون
پیشین اصالح شد و بیان داشت که «راهحل ریاضی ،کسب و کار و یوا یو برناموۀ رایانوهاي یوا
الگوریتم» بهخوديخود به عنوان اختراع قابل ثبت نیستند؛ مگر اینکه در قالب ی سختافزار و
به صورت فیزیکی درآمده باشند ( .)Ranjan, 2012, p.3بنابراین ،شرکتهاي فعاا در این حووزه
بهسختی می توانند براي ابداعات خود گواهی ثبت اختراع بهدست بیاورند .در نظام حقوقی هنود
نرم افزار از طریق نظام کپیرایت حمایت میشود .روشهاي کسب و کار نیز در این دسوته قورار
میگیرند .این نظام ،حمایتی قوي از بیان ایدهها ،و نه ایدۀ صرف ،بهعمل مویآورد .بواایونحواا،
ممکن است شخص ثالث از طریق مهندسی معکوس و با تغییر بیان ایده به همان نتیجه دسوت
یابد.
پرونووودۀ مربوووو بوووه « Yahoo v Asst. Controller of Patents and Rediff,
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 ،«OA/22/2010/PT/CHاز معروفترین پروندههایی است که در کشور هنود در خصووص روش
کسب و کار مطرح شده است .درواق یاهو به دنبواا ثبوت اختوراع بوا عنووان «روش راهانودازي
جستجوي شبکههاي رایانهاي» بود که مربو به روش کسب و کار است .دادگاه ادعواي یواهو را
مردود دانسته ،حکم کرد که اختراع ادعاشده «چیزي جز انجام کسب و کار تبلیغات الکترونیکی
نیست» .به عقیدۀ دادگاه ،حتی پیشرفت فنی که ادعا شده بود فراتر از صنعت قبلی است ،صورفاً
روش انجام کسب و کار محسوب میشود و بخش ( 3)Kاصالحیۀ 2442م بهصراحت اعالم کرده
است که روش کسب و کار قابل ثبت نیست .استثناي صریح روش کسوب و کوار مطوابق بخوش
( 3)Kو حکم دادگاه در خصوص پروندۀ یاهو ،نشانگر این است کوه روش کسوب و کوار در هنود
قابل حمایت بهعنوان اختراع نیست .بااینحاا ،مطالعهاي که در ادارۀ ثبوت اختوراع هنود انجوام
شده است ،نشان میدهد که هنوز هم از بسیاري روشهاي کسب و کار میتووان حمایوت کورد
( )Barooah, 2013و معموالً تعداد زیادي تقاضاي حق اختراع روشهاي کسوب و کوار در هنود
ثبت می شود .بسیاري از این تقاضاها در مرحلۀ ملی تقاضاهاي معاهودۀ همکواري ثبوت اختوراع
هستند .جاي تعجوب نودارد کوه بسویاري از ایون تقاضواها بوهعنووان حوق اختوراعهوایی بوراي
ساختارهاي (معماري) رایانه تنظیم میشوند (.)Prasad, n.d, p.2

 .3ژاپن
نظام حقوقی ژاپن موض متفاوتی را در خصوص چوالشهواي مربوو بوه اختراعوات روشهواي
کسب و کار درپیش گرفته است .قانون ثبت اختراع ژاپن مصوب 9151م حواکم بور نظوام حوق
اختراع این کش ور است .برابر این قانون ،اختراع باید جدید ،داراي گام مبتکرانه و کاربرد صنعتی
باشد .برابر مادۀ  )9(2قانون یادشده ،اختراع به معناي ایجاد ایدههواي فنوی بسویار پیشورفته بوا
استفاده از قوانین طبیعی است .بنابراین ،اختراعات روش کسب و کار اختراعات قانونی نیسوتند؛
چراکه خودِ روشهاي کسب و کار الزم نیست که داراي جنبوههواي فنوی باشود ،بلکوه داشوتن
جنبههاي اقتصادي کفایت میکند .اگرچه روشهاي کسب و کار خودبهخود از اختراعات قانونی
حذف شدند ،اما زمانیکه دستگاه پردازش اطالعات (یا روشهاي عملیاتی آن) شوامل ابزارهواي
فیزیکی ،سامانههاي رایانهاي براي روشهاي کسبِ کار یا روشهاي کسوب و کوار انجوامشوده از
طریق رایانه باشد ،قابل ثبت است .واژۀ «بسیار پیشورفته» بوراي تعیوین قابلیوت ثبوت اسوتفاده
نمی شود ،بلکه صرفاً براي تمایز حق اختراع از مداهاي مفید است که سطح حمایوت پوایینی را
براي ابداع موردنظر فراهم میسازد .9بنابراین ،شر کلیدي براي اینکه ی دسوتگاه یوا فراینود
1. Japanese Patent Office Examination Guidelines, Part II, Chapter 1, at 1-3 [hereinafter
JPO Examination Guidelines], available at http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/1312-
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به عنوان اختراع قابل ثبت باشد ،خلق ایده هاي فنی است .پس در نظام حقوقی ژاپن ،اختراعوات
روش کسب و کار درصورتی که با استفاده از رایانه تحقق یابد ،قابل ثبت است؛ بوه ایون ترتیوب،
حمایت اختراع را از نرمافزارها می توان به ابداعات روشهاي کسب و کار تعمویم داد .پرونودهاي
که در این زمینه مطرح شد ،روش تبلیغات تجاري بر روي دیرکهاي کوچو در سواا 9157م
 )(Gyo-Na)No.12),بود .در این پرونده ،تابلوهاي تبلیغات تجاري بر روي دیرکهاي کوچو از
سوي ی کارگر نصب شده بود .دادگاه عالی توکیو روش مورداسوتفاده را قابول ثبوت بوهعنووان
اختراع ندانست (.)Furutani, 2003, p.2-10
در این کشور زمانی که موضوع قابل ثبت بهعنوان اختراع در مرحلۀ ارزیابی قورار مویگیورد،
اختراع بهعنوان ی کل بررسی می شود .در این راستا روشهاي کسب و کاري کوه در آنهوا از
رایانه استفاده میشود و بهنوعی با نرم افزار پیوند میخورد ،مویتوانود در ارزیوابی گوام ابتکواري
اختراع دخیل باشد .به عبارت دیگر ،جنبوههواي اقتصوادي اختراعوات روشهواي کسوب و کوار
میتواند به برخورداري از گام ابتکاري کم کند (.)Furutani, 2003, p.12
برابر مادۀ ) 36 (6)(iiقانون ثبت اختراع ژاپن الزم است که در بخش ادعاي اظهارناموۀ ثبوت
اختووراع ،چگووونگی انجووام اختووراع روش کسووب و کووار بووا اسووتفاده از رایانووه و سووختافزارهوواي
مورداستفاده براي انجام روش کسب و کار به دقت تشریح شود .بنابراین ،ی روش کسب و کوار
یا بهطور کلی هر روش دیگري که به عنوان حوق اختوراع تقاضواي ثبوت آن صوورت گرفتوه ،در
صورت اجرا از طریق رایانه ممکن است قابل ثبت بهعنوان اختراع باشود (Kohji, 2000, p.407-
.)408
بااینحاا ،ی برنامۀ رایانه اي که الزامات قوانونی بوراي ثبوت شودن را دربور داشوته باشود،
درصورتی که داراي کاربرد صنعتی نباشد ،قابل ثبت نخواهد بود ( Tokkyo Hō [Patent Law],
 .)Law No. 121 of 1959, art. 29.رهنموود ادارۀ ثبوت اختوراع ژاپون ( JPO Examination
 ) Guidelinesدر خصوص بررسی اختراع ،کاربرد صنعتی را به صورت موس تفسیر کورده اسوت
که شامل معدن ،کشاورزي ،شیالت ،حمل و نقل ،ارتباطات از راه دور ،تولید و غیره میشود .این
دستورالعمل مجموعه اي از اختراعاتی را کوه داراي کواربرد صونعتی نیسوتند ،نظیور روشهواي
پزشکی که بر روي انسان انجام می شود و همونین کاربردهاي صرفاً شخصوی (بوهعنووان مثواا
روش سیگار کشیدن) و اختراعاتی که با اهداف علمی یا تجاري اعماا میشوند ،برشمرده است.

002_e.htm
)(listing types of inventions that are not patentable
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 .4فقه اماميه
مطالعه در مناب فقهی نشان می دهد که اگرچه در متون فقهی از روش کسب و کوار و حمایوت
آن به صراحت سخنی به میان نیامده است ،اما امروزه اندیشومندان فقوه (مکوارم شویرازي ،ج،9
ص )33با قرار دادن حق 9در شمار اموواا ،حمایوت از آن را بوهرسومیت شوناختهانود .قطعواً بوا
پیشرفتهاي صورتپذیرفته در زمان کنونی نمی توان تنها اموالی را که جنبۀ ماديِ صِرف دارند،
ماا تلقی کرد و قابل حمایت دانست ،بلکوه الزم اسوت بوه دسوتۀ دیگوري از اموواا کوه وجوود
غیرمادي 2دارند ،مانند حق سرقفلی ،سهام شرکتها ،حق مخترع ،حق امتیاز آب ،بورق و تلفون،
حق پدیدآورندۀ اثر ادبی و هنري 3نیز بهعنوان ماا توجه کرد .در این میان یکی از حقوقی که با
توجه به عرف تجاري کنونی میتوان براي اشخاص قائل شد ،حقوی اسوت کوه نسوبت بوه روش
کسب و کار خود دارند .حق یادشده از نوع امواا غیرمادي است که در بوین عورف و عقوال مواا
تلقی میشود.
در توضیح باید گفت که عرفی بودن مفهوم ماا سبب شده اسوت کوه فقیهوان در خصووص
مالیت یا عدم مالیت حق دچار اختالف نظر شوند ،زیرا عرفِ هر زمانی مختص همان زمان است
و پرواضح است که براي فهم دقیق مفاهیم عرفی باید به عرف زمان موجود توجه داشت .ازآنجوا
که در عرف زمان گذشته حق را ماا ندانستهاند ،لذا آن را قابل خرید و فروش نیز نمیدانسوتند.
به همین دلیل هم برخی از فقها با عوض قرار گرفتن حوق نیوز مخالفوت کوردهانود (خلخوالی،4
 ،9315ص95؛ همونین ر.ک .اصفهانی ،ج ،9ص .)94براي تبیین بهتر بحث الزم است بوه ایون
نکته توجه شود که برخی از فقیهان گذشته در تعریف ماا گفتهاند که ماا ،آن چیزي است که
به طور معموا احتماا حیازت ،احراز و انتفاع از آن وجوود داشوته باشود؛ بنوابراین ،تعریوف هور
 .9حق در اصطالح فقیهان به معناي سلطنت ،قدرت و امتیاز است .مکارم شیرازي ،ج،9ص26؛ براي مطالعۀ بیشتر،
ر.ک .محقق داماد و دیگران ،ج ،9ص.42
 .2منظور از امواا غیرمادي ،اموالی است که بههیچوجه پایۀ مادي و وجود خارجی قابل لمس ندارند؛ مانند حق
مؤلف ،حق مخترع ،حق سرقفلی که تنها در عالم اعتبار میتوان وجودي براي آنها تصور کرد (ر.ک .کاتوزیان،
 ،9376ص .)49در حقوق انگلیس ،اصطالح » «Things (Choses ) in actionبه معناي امواا غیرمادي است؛
این اصطالح در مقابل اصطالح » «Things (Choses ) in Possessionکه به معناي امواا مادي است بهکار
میرود (براي مطالعۀ بیشتر در این زمینه ،ر.ک.(Benjamin, 1997. p. 67 ; Black, .1990, p.241 .
 .3امروزه در جنبه هاي مالی حقوقی مانند حقوق پدیدآورنده اثر ادبی و هنري تردیدي وجود ندارد (ر.ک .محسنی،
سعید و قبولی درافشان ،سید محمد مهدي ،9314 ،ص 93به بعد).
 .4عبارت این فقیه ارجمند به این صورت است ... « :و المنفعۀ لیست بماا حقیقۀ لعدم کونها موجودۀ و انما هی
ماا حکما أي تکون جاریۀ عند اهل العرف مجري الماا ،و یترتبون علیها حکم االمواا .و بذل یظهر عدم
ص دق البی علی نقل الحق بطریق أولی ،لخروجه عن االمواا حقیقۀ و حکماً ،فأنه الیجري عندهم مجري
الماا».
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چیزي از قبیل دانش ،شهرت ،شناخت و روش کسب و کار که امکان حیوازت آن وجوود نودارد،
ماا نیست .بر همین اساس ،فقهایی که این تعریف را ارائه دادهانود ،تنهوا اعیوان موادي را مواا
میدانند و مناف و حقوق را ماا نمیشمارند؛ چراکه مناف و حقوق حیازتپوذیر نیسوتند (ر.ک.
انصاري و طاهري ،ج ،3ص9745؛ همونین ر.ک .مطهري ،9362 ،ص .)72جالب توجه است که
این نوع نگرش نسبت به ماا در میان حنفیه ،9از موذاهب اهول سونت ،نیوز وجوود دارد (وهبوۀ
زحیلی9441 ،ق ،ج ،4ص .)42برخی از دانشمندان فقه (آخوند خراسانی ،9447 ،ص )4نیز حق
را از این نظر که در تقابل با ملکیت و مالیت قرار دارد ،ماا نمیدانستهاند.
شایان هکر است که دالئل بیانشده براي عدم مالیت حق ،امروزه دیگر قابل پذیرش نیست،
زیرا چنانکه برخی اندیشمندان )روحوانی9496 ،ق ،ج ،9ص (36بوهدرسوتی گفتوهانود ،منوا
مالیت ،نظر عرف و عقالست و در هر زمانی باید به عرف و نیازهاي موردم هموان زموان مراجعوه
کرد و در عرف امروزي حقوق قابل نقل و انتقاا را ماا میدانند .برخی از فقیهان معاصر (مکارم
شیرازي9493 ،ق ،ج ،9ص )33نیز بهصراحت حقوق را جزء امواا دانسته و در صوورت قابلیوت
نقل و انتقاا ،عوض قرار گرفتن آنها را در بی 2ا جایز شمردهاند .3بدیهی است که مفهووم حوق،
امروزه شامل مصادیق عرفی آن ،مانند حق سرقفلی ،حوق انشوعاب آب و بورق و حوق اشوخاص
نسبت به روشهاي کسب و کار نیز میگردد و پیشرفت سری شیوههاي تجارت در جهان امروز،
به رسمیت شناختن حقوق اشخاص در زمینههاي یادشوده و حمایوت از آنوان را در قالوب وضو
قوانین جدید ضروري مینماید.

 « .9و المناف و الحقوق المتعلقۀ بالماا و الحقوق المحضۀ کحق المدعی فی تحلیف خصمه الیمین لیست أمواالً
عند الحنفیۀ لعدم امکان حیازتها بذاتها و إها وجدت فال بقاء و ال استمرار لها ألنها معنویۀ و تنتهی شیئاً فشیئاً
تدریجیاً».
 .2قانونگذار مدنی ایران در مادۀ  ، 336بی را چنین تعریف کرده است« :بی عبارت است از تملی عین به عوض
معلوم»؛ براي مطالعۀ بیشتر مفهوم بی در فقه امامیه ،ر.ک .ابن حمزه ،9446 ،ص237؛ حلبی،9443 ،
ص352؛ طوسی ،9367 ،ج ،2ص77؛ عالمه حلی ،9494 ،ج ،2ص447؛ شریعت اصفهانى ،9316 ،ص294؛
انصاري ،9495 ،ج ،3ص94؛ اصفهانی ،9496 ،ج ،9ص79؛ خوئی ،9494 ،ج ،2ص95؛ همو2 ،9492 ،ج،
ص52؛ اراکی ،9495 ،ج ،9ص29؛ خمینی ،9429 ،ج ،9ص99؛ خمینی ،9496 ،ج ،9ص7؛ قبولی درافشان،
 ،9367ص 25به بعد.
 « .3و ثانیاً :الحقوق من االمواا ألنها مما یرغب فیها و یبذا بأزاءها الماا ،فلو کانت قابلۀ للنقل فال اشکاا فی
وقوعها عوضاً ،و هل کمن یبی کتباً أو ثیاباً له ،فی مقابل حق انشعاب الماء و الکهرباء و التلیفون أو فی مقابل
حق تحجیر أرض له ،أو غیر هل  ،و ال مان من شموا عمومات البی له ...و من هنا یظهر جواز وقوعها مثمناً
ایضاً اها کان قابالً للتملی کحق « السرقفلیۀ » و حق انشعاب الماء و الکهرباء فتدبر جیداً فان المقام من مزاا
األقدام »،
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 .5ايران
برابر مادۀ  2قانون  ،67اختراعی قابل ثبت است که داراي کاربرد صنعتی باشد و بر طبق بنود ب
مادۀ  4قانون یادشده «طرحها و قواعد یا روشهاي انجام کار تجاري و سایر فعالیتهاي ههنی و
اجتماعی» بهصراحت از دایرۀ حمایت خارج شدهاند و به این ترتیب ،مطابق نظام حقووقی ایوران
روش هاي کسب و کار به علت نداشتن کاربرد صنعتی حمایت نمیشووند .اموا اگور بتووان بنوابر
استدالاهایی که در مباحث پیشین بیان گردید ،روشهاي یادشده را در قالب فراینود قورار داد،
حمایت از این روشها بهعنوان اختراع با مشکلی روبرو نخواهد بود ،زیرا امروزه روشهاي کسوب
وکار از مهمترین دارایی شرکتها بهشمار مویآیود و نیازمنود حمایوت بیشوتري در قالوبهواي
حقوقی است .ضمن اینکه اگر این روشها در قالب نرمافزار انجام شوند ،بوه سوبب امکوان ثبوت
نرمافزار در نظام حقوقی ما ،میتوان از روشهاي یادشده حمایت کرد .9تأکید بر ایون نکتوه الزم
است که در صورت حمایت مؤثر از روشهاي کسب و کار ،راه براي رونوق فعالیوت شورکتهواي
نوپا (استارت آپ) هموارتر خواهد شد .بر پایۀ این تعریوف ،اسوتارت آپ کسوب و کوار جدیودي
است که به تازگی شروع به فعالیت کرده است .2همونین استارت آپ شرکتی دانسته شده است
که در مراحل اولیۀ فعالیتش قرار دارد .این شرکتها در آغاز از سوي مؤسسوان کوارآفرین خوود
تأمین مالی میشدند ،زیرا آنها تالش میکردند از توسعۀ محصوا یا خدمتی که معتقدند موورد
تقاضا است ،بهرهمند شوند .3این شرکتها که روشهواي کسوب و کوار جدیود و منحصوربهفورد
دارند ،زمانی می توانند به موفقیت برسند که روشهاي ابداعی آنها از سوي قانونگذار حمایوت
شود؛ درغیر اینصورت ،روشهاي آنها مورد تقلید قرار مویگیورد و ایون مزیوت رقوابتی بوراي
حضور در بازار ازدست خواهد رفت.
لذا در راستاي همگام بودن بوا توسوعۀ قلمورو حقووق مالکیوت فکوري شایسوته اسوت کوه
قانون گذار توجه خود را به این دسته از داراییهواي فکوري مبوذوا دارد و هموراه بوا گسوترش
تجارت الکترونی حمایت قوانونی از ایون ابوداعات را فوراهم سوازد .از طورف دیگور ،بوا وجوود
محدودیت ثبت روش کسب و کار در قالب حق اختراع میتوان از قالبهاي دیگري که پویشتور
بررسی شد ،بهویژه اسرار تجاري ،بهره جست .هرچند توسل به این قالب ِحمایت بوا مشوکالت و
هزینههاي خاص خود همراه است.
 .9برابر مادۀ  2قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نورمافزارهواي رایانوهاي مصووب 9371ش«:در صوورت وجوود
شراید مقرر در قانون ثبت عالئم و اختراعات ،نرمافزار بهعنوان اختراع شناخته میشود.»...

2. Cambridge Dictionary, " Meaning of “start-up” in the English Dictionary", available at:
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/start-up<2/5/2016
3.
Investopedia,
"What
is
startup",
available
at:
http://www.investopedia.com/terms/s/startup.asp<10/5/2016
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تجربیات کشورهاي پیش گفته ،حاکی از ایون اسوت کوه قووانین مالکیوت فکوري هموراه بوا
پیشرفت علم و فناوري حرکت کرده ،خود را با این تحوالت تا حدي که مناسوب نظوام حقووقی
باشد ،منطبق نموده است .تجربۀ ایاالت متحدۀ امریکا در خصووص ثبوت اختراعوات روشهواي
کسب و کار بهعنوان کشور پیشگام در حمایت از این نوع ابداعات ،حاکی از این است که حقوق
مالکیت فکري و در سایۀ آن ،اختراعات ،همراه با سیل تحوالت علوم و فناوري تغییور کورده و از
مخترعان حمایت نموده است و درنتیجه ،زمینۀ خلق روشهواي کسوب و کوار جدیود و اصویل
فراهم آمده است؛ زیرا حمایت از پدیدآورندگان این روشها در قالب حق اختراع ،حق انحصواري
را براي آنها فراهم میسازد که افزون بر بهرهبرداري اقتصادي ،توانایی جلوگیري و تعقیب نقض
را در پی خواهد داشت .از طرف دیگر ،تجربۀ کشوري چون هند که از کشورهاي درحاا توسوعه
بهشمار می آید ،قابل مالحظه خواهد بود .در آغاز مطرح شدن چنین ابداعاتی در ایون کشوور ،از
ثبت آنها بهعنوان حق اختراع جلوگیري بهعمل میآمد ،ولی در ادامه با توجه به توسعۀ علوم و
فناوري رویکردهایی براي حمایت از این نوع اختراعات پدید آمده کوه زمینوۀ حمایوت را فوراهم
آورده است .تجربۀ کشور ژاپن نیز حاکی از چنین امري است و درصورتی که بتوان روش کسوب
و کار را همراه با نرمافزار پدید آورد ،قابل حمایت خواهد بود .همانطور که گفته شد ،روشهواي
انجام کسب و کار در نظام حقوقی ایوران از اسوتثناهاي حمایوت قوانون ثبوت اختوراع بوهشومار
میرود ،بااینحاا ،گرایش شرکتها به استفاده از روش کسوب و کوار بوه صوورت بورخد رو بوه
افزایش است ،پس میتوان حداقل روشهاي کاربردي مثل تجوارت الکترونیو را از دایورۀ ایون
استثنا خارج نمود .بدیهی است که این روشها شر کاربرد صنعتی را دربر دارند؛ چراکه منظور
از این شر آن است که اختراع (در اینجا روشهاي کسب و کار تجارت الکترونی ) در هر نووع
صنعتی قابل ساخت یا استفاده باشد ( .)WIPO,2003 (b),p.2درنهایت میتوان ماده یا تبصرهاي
را در خصوص حمایت از اختراعات روشهاي کسب و کار به قانون  67اضافه کرد و یا مووادي از
قانون که این روش ها را از دایرۀ حمایت خارج نموده است ،اصوالح نموود .پیشونهاد نگارنودگان
مبنی بر این است که بند ب مادۀ  4قانون  67که «طورحهوا و قواعود یوا روشهواي انجوام کوار
تجاري» را از استثناهاي حمایت بهعنوان اختراع مطرح کرده است ،به این صورت اصوالح شوود:
«طرحها و قواعد یا روشهاي انجام کار تجاري ،مگر آن دسته از روشهاي انجام کار تجاري کوه
بتوان مطابق قانون آنها را در شمار فرایند به حساب آورد».

 .6موضع موافقتنامۀ تريپس
بند  9مادۀ  27تریپس به اختراعوی حوق ثبوت اعطوا مویکنود کوه دربرگیرنودۀ گوام ابتکواري
(غیربدیهی بودن) و کا ربرد صنعتی (کاربردي) باشد .از طرف دیگر ،هر اختراعوی صورف نظور از
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جایگاهی که در فناوري دارد ،قابل حمایت خواهد بود .به عقیدۀ برخوی نویسوندگان ،بوا تفسویر
مادۀ یادشده میتوان گفت که موض تریپس به نف روشهاي کسب و کار اسوت؛ چراکوه هویچ
استثنایی را در این خصوص مطرح نکرده است .افزون بر این ،یادآور شده است که فرایند ،قابول
ثبت بهعنوان حق اختراع خواهد بود (.)Abhimanyu, 2006, p.176

نتيجه
در ساا هاي اخیر ،حقوق مالکیت فکري دامنۀ حمایت خود را به داراییهاي نامحسوس بیشتري
توسعه داده است .یکی از مواردي که در این سااها چالشهایی را در خصوص اعطواي حمایوت
مالکیت فکري ایجاد کرده ،بحث حمایت از روشهاي کسب و کار است؛ چراکه ایون روشهوا در
شرکتهایی که مورد استفاده قرار میگیرند ،از داراییهاي باارزش فکوري شومرده مویشووند و
ازاینرو ،همانند سایر داراییهاي شورکت نیازمنود حمایوت مناسوب هسوتند .بوهطوور تواریخی
روش هاي کسب و کار در حوزۀ حمایت اسرار تجاري قرار داشتند ،اما با گسترش فناوري زمینوۀ
سرقت اطالعات محرمانه نیز فراهم شد؛ درنتیجه باید قالبی انتخاب شود که امکان نقوض را بوه
حداقل برساند .ازاینرو ،حق اختراع در حوزۀ روشهاي کسب و کار یکی از بحوثبرانگیزتورین و
درعینحاا ،مطمئنترین قالب حمایتی بوده است .تجربۀ کشورهایی چون امریکوا نشواندهنودۀ
این است که اگرچه در آغاز کار ،دادگاهها ثبت اختراعات روشهاي کسب و کار را رد کردند ،اما
همراه با افزایش ارزش اقتصادي ،این روش ها رویکرد خود را به حمایت از آنها تغییور دادهانود.
تجربۀ کشورهاي دیگري چون هند و ژاپن نیز حاکی از ایون امور اسوت و حمایوت از روشهواي
کسب و کار در قالب حق اختراع رو به افزایش است ،اما در نظام حقوقی ایران روشهاي کسوب
و کار درعمل از دایرۀ حمایت استثنا شدهانود .ازایون رو ،شایسوته اسوت کوه موادهاي در جهوت
حمایت از روش هاي کسب و کار تدوین ،و به قانون ثبت اختراعات اضافه شود یا استثناي راجو
به آن حداقل در خصوص روش هاي کاربردي تجارت الکترونی از قانون حذف یا اصالح گوردد؛
زیرا همان طور که گفتیم ،این روشها در بسیاري از شرکتهواي تجواري موورد اسوتفاده بووده،
دارایی باارزشی بهحساب می آیند .بنابراین تا زمان اصوالح قوانون ،امکوان حمایوت از روشهواي
کسب و کار با توسل به نظامهایی چون اسرار تجاري و اختراعات کوچ (مداهاي مفید) وجود
دارد .افزون بر این ،اگر این روشها در قالب نرمافزار پیاده شوند ،به علت حمایت از نورمافوزار در
نظام حقوقی ما ،میتوان از روشهاي یادشده حمایت کرد.

حمایت از روشهاي کسب و کار در حقوق تطبیقی...

885

منابع و مآخذ
الف) فارسي و عربي
 .9ابن حمزه ،محمد بن علی (9446ق) ،الوسیلۀ إلی نیل الفضیلۀ ،قم :مکتبۀ السید المرعشی.
 .2آخوند خراسانی ،مولی محمّد کاظم (9447ق) ،حاشویۀ المکاسوب ،چواپ اوا ،تهوران :وزارۀ
االرشاد االسالمی.
 .3اراکی ،محمدعلی (9495ق) ،کتاب البی  ،قم :مؤسسۀ اسماعیلیان.
 .4اصفهانی ،شیخ محمدحسین (9496ش) ،حاشویۀ المکاسوب ،چواپ اوا ،قوم :دارالمصوطفی
الحیاء التراث.
 .5انصاري ،مرتضی (9495ق) ،المکاسب ،قم :کنگرۀ جهانی بزرگداشت شیخ انصاري.
 .7انصاري ،مسعود؛ طاهري ،محمدعلی (9364ش) ،مجموعه دانشنامۀ حقوق (دانشنامه حقوق
خصوصی ) ،ج ،3چاپ اوا ،تهران  :انتشارات محراب فکر.
 .7حبیبا ،سعید و شاهباباي ،حمیدرضا (پاییز « ،)9319حمایت از نهاد نمونه اشویاي مفیود بوه
منظور تکمیل نظام حق اختراع» ،فصلنامه پژوهشهاي حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،97شمارۀ .3
 .6حسینی روحانی ،سید محمدصادق (9496ق) ،منهاج الفقاهۀ ،چاپ چهارم ،قوم  :انتشوارات
العلمیۀ.
 .1حلبوی ،ابوالصوالح ،تقوی بون نجوم الودین (9443ق) ،الکوافی فوی الفقوه ،اصوفهان :مکتبوۀ
أمیرالمؤمنین (ع).
 .94خلخالی ،سید محمدکاظم (9315ق) ،فقه االمامیۀ (قسم المعامالت)( ،تقریر ابحاث آیۀ اللجوه
العظمی الحاج میرزا حبیب اللجه الرشتی) ،چاپ اوا ،تهران :مطبعۀ الحیدري.
 .99خمینی ،سید روحاهلل (9429ق) ،کتاب البی  ،تهران :مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی
(ره).
 .92خمینی ،سید مصطفی (9496ق) ،کتاب البیو  ،تهوران :مؤسسوۀ تنظویم و نشور آثوار اموام
خمینی (ره).
 .93خوئی ،سید ابوالقاسم (9492ق) ،مصباح الفقاهۀ ،بیروت :دارالهادي.
 .94خوئی ،سید ابوالقاسم (9494ق) ،منهاج الصالحین ،قم :مدینۀ العلم.
 .95زحیلی ،وهبه (9441ق) ،الفقه االسالمی و أدلته (النظریات الفقهیوۀ والعقوود) ،چواپ سووم،
بیروت :دارالفکر.
 .97شریعت اصفهانى ،فتح اللجه بن محمدجواد (9316ق) ،رسالۀ فی تحقیوق معنوى البیو  ،قوم:
دارالکتاب.

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 9315

888

 .97طوسی ،ابو جعفر محمد بن حسن (9367ق) ،المبسو فی فقوه اممامیوۀ ،تهوران :المکتبوۀ
المرتضویۀ محیاء اآلثار الجعفریۀ.
 .96عالمه حلى ،حسن بن یوسف بن مطهر اسدى (9494ق) ،نهایۀ االحکام فی معرفۀ األحکوام،
قم :مؤسسۀ اسماعیلیان.
 .91قبولی درافشان ،سید محمدهادي (9367ش) ،مفهوم بی و تمایز آن از سوایر قراردادهوا در
حقوق ایران با بررسی تطبیقی در حقوق انگلیس ،تهران :انتشارات شالک.
 .24کاتوزیان ،ناصر (9376ش) ،حقوق مدنی ( عقود معیّن ( ،))9چواپ هفوتم ،تهوران  :شورکت
سهامی انتشار.
 .29محسنی ،سعید و قبولی درافشان ،سید محمدمهدي (9314ش) ،حقوق ادبوی و هنوري (بوا
مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ،فرانسه و مصور) ،چواپ اوا ،مشوهد :پژوهشوکدۀ مطالعوات
اسالمی و علوم انسانی.
 .22محقق داماد ،سید مصطفی و دیگران (9371ش) ،حقوق قراردادها در فقه امامیّه ،چاپ اوا،
تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
 .23مطهري ،مرتضی (9362ش) ،نظري به نظام اقتصادي اسالم ،چاپ یازدهم ،تهران :انتشارات
صدرا.
 .24مکارم شیرازي ،ناصر (9493ق) ،انوار الفقاهۀ (کتاب البی ) ،چاپ دوم ،قوم :مؤسسوۀ االموام
امیرالمؤمنین (ع).

ب) منابع التين
25. Anon,
"Business
Method
Patents",
;at
http://www.nolo.com/legalencyclopedia/business-method-patents-30098.html, last visited at: 2016/8/4.
26. Allison, John R. and Hunter, Starling D., (2006),"On the feasibility of improving
patent quality one technology at a time, the business methods", 21 Berkeley
Tech.L.J, pp.750-814.
27. Abhimanyu, Ghosh (2006), " Business Method Patents: The Road Ahead",
Journal of Intellectual Property Rights (JIPR), Vol.11, pp.175-184
28. Barooah, Swaraj Paul, (2013)," Guest Post: Why are Business Method Patents
being granted?", AT: http://spicyip.com/2013/01/guest-post-why-are-businessmethod.html> 2016/5/4.
29. Benjamin’s Sale of Goods (1997), 5 th ed., London, Sweet & Maxwell.
30. Black’s Law Dictionary (1990), 6 th ed., London، West Publishing Co.
31. Conley, John M (2003)," The International Law of Business Method Patents", 88
ECO. REV. 15, pp.15-33.
32. Campbell, Dennis & Center for International Legal Studies(CILS) (2011), Legal
Aspects of Doing Business in Asia; 2nd ed, Juris Publishing, Inc.

887

...حمایت از روشهاي کسب و کار در حقوق تطبیقی

33. Cambridge Dictionary, " Meaning of “start-up” in the English Dictionary",
available at: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/start-up<2/5/2016
34. Duffy, John F. (2011), "Why Business Method Patents " ? Month 20xx] Desktop
Publishg Example, pp. 100-132.
35. Dreyfuss, Rochelle C. (2000), "Are Business Method Patents Bad for Business?"
Public Law and Legal Theory Working Paper Series New York University
School of Law, Santa Clara Computer and High Technology Law Journal, Vol.
16(2), pp. 1-17.
36. Edita Petnycyte,(2004), " Should Patent Protection be Extended to Business
Methods?”,1
International
Journal
of
Baltic
Law 3, pp.114-134.
37. European IPR Helpdesk (2013), Commercialising Intellectual Property: Licence
Agreements.
38. Furutani H. ( 2003) "Patentability of Business Method Inventions and
Inventions with Non-technical Features in Japan versus the US and Europe",
Japanese Patent Attorney, pp.1-40.
39. Gygax, Andre F., Asjeet L., Jinteo H. (2008)," The Effects of business Method
patents on Grantees and There Industry Rivals", pp.1-20.
40. Hall, Bronwyn H., (2003)," Business Method Patents, Innovation, and Policy",
Department of Economics, University of California, Berkeley, pp. 1-28.
41. Hunt, Robert M. (2009), "Business Method Patent and U.S Financial Services",
Federal Reserve Bank of Philadelphia, No. 07-21., pp. 1-30.
42. Hunter, Starling David III (2003)," Have Business Method Patents Gotten a
Bum Rap? Some Empirical Evidence", MIT Sloan Working Paper No. 4326-03,
2., pp.1-42.
43. Hall, B., Graham, S., Harhoff, D. & Mowery, D. (2003), " Prospects for
Improving U.S. Patent Quality via Post-grant Opposition", Working Paper 9731,
NBER., pp.1-26.
44. IntellexipIP Advocate (2016), "Computer Software & Business Method Patents",
at: http://www.intellexip.com/Article-4-COMPUTER-SOFTWARE> 2016/5/6.
45. Investopedia,
"What
is
startup",
available
at:
http://www.investopedia.com/terms/s/startup.asp<10/5/2016
46. Jinghui N., (2010), " Recent Developments in Business Method Patents in the
U.S. and the Implication to the People’s Republic of China: A Comparative
Perspective" [unpublished dissertation].
47. Jarvenpaa, Sirkka L, Tiller, Emerson H. (2006), " Protecting internet buisness
methods : Amazon.com and the 1-click checkout", Center for business
technology and law university of Texas at Austin, pp.1-10.
48. JOSEPH, S.J.P.T.,(2015), E-COMMERCE, Fifth Edition: AN INDIAN
PERSPECTIVE, PHI Learning Pvt. Ltd.
49. Kohji Yoshioka (2000), " Summary of Patentability of Business Systems in
Japan, in Patenting the New Business Model: Building Fences in Cyberspace".
50. Mehta, Miku H. and Moskowitz L. (2004), " Business Method Patents in the
United States: A Judicial History & Prosecution Practice" > 2016/9/4
51. Merges, R. (1999). "As Many as Six Impossible Patents Before Breakfast:
Property Rights for Business Concepts and Patent System Reform." Berkeley
Technology Law Journal 14, pp. 577-615

9315  پاییز و زمستان،2  شمارۀ،7  دورۀ،مطالعات حقوق تطبیقی

886

52. Nari Lee (2005)," Patent Eligible Subject Matter Reconfiguration and The
Emergence of Proprietarian Norms – The Patent Eligibility of Business
Methods", 45 IDEA, pp. 320-351.
53. Oxford Living Dictionaries, "Definition of method", available at:
https://en.oxforddictionaries.com/definition/method 10/5/2016.
54. Prasad, Rakesh (N.D), " Business Method Patents in India– Or is that a
contradiction in terms" ? ALG India Law Offices.
55. Practicing Law Institute, " Business Method Patents", Patent Bar Review,
available
at:
http://www.ipwatchdog.com/patent/business-methodpatents>14/6/2016
56. Ranjan Narula Associate (2012)," India- Business methods and Software
Patents", pp.1-15.
57. Spulber, Daniel F. (2011), " Should Business Method Inventions Be Patentable",
Journal of Legal Analysis forthcoming, pp. 1-75.
58. Sfekas, James S. ( 2007)," Controlling Business Method Patent: How the
Japanese Stand dard for Patenting Software Could Bring Reasonable Limitation
to Business Method Patents in the United States", PACIFIC RIM LAW &
POLICY JOURNAL VOL. 16 NO. 1, pp. 197-226.
59. Singsangob, Aunya,( 2009), " A Comparative Study of the United States, Japan,
and Thailand Laws on Online Business Method Patents", IIP Bulletin, pp.86-91.
60. Smith, Nicholas A. (2002)," Business Method Patents and Their
Limits:Justifications, History, and the Emergence of a ClaimConstruction
Jurisprudence",9 Mich. Telecomm. Tech. L. Rev, pp.171-208.
61. Taketa J. (2002), " The Future of Business Method Software Patents in the
Intellectual Property System", 75 S. CAL. L. REV, pp.943-982.
62. Triano, Nicholas P. (2003), " Intellectual Property, Insurance and Business
Method patents", External forces & Industry knowledge, pp. 1-4.
63. Terterov, Marat, Reuvid, Jonathan,(2005), Doing Business with Estonia, GMB
Publishing Ltd.
64. USOTO, " Data Processing: Financial, Business Practice, Management, or Cost/
Price
Determination",
Class
705:
available
at:
http://www.uspto.gov/web/patents/classification/uspc705/defs705.html>
14/4/2016
65. Verbauwhede, Lien (2004)," Intellectual Property Issues in Advertising,
Consultant" , SMEs Division, WIP0, pp.1-14.
66. WIPO (2003)(a), Most Inermediate Training Course On Practical Intellectual
Property Issues In Business in cooperation with the Ministry of Science and
Technology of the People's Republic of China, Patentability Of Computer
Software And Business Methods, Geneva.
67. WIPO (2003)(b), Industrial applicability and utility requirement ommonalities
and differences, Geneva.
68. Walts, Suzanne C, Sauers W. (2012), " Recent development regarding business
method patents", intellectual property section, virjinialawer, Vol. 61, pp.28-31.
69. Wright, Bradley C. (2000), " Internet And E-Commerce Patent, ABA,
Intellectual Property Law Section’s Spring CLE Program on E-commerce and
Internet Patents", pp.1-3.

