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 چکيده
نقش غیر قابل انکار حقوق مالکیت فکری در تحوالت صنعتی و تجاری، موجب شده این 

با ورود حقوق مالکیت فکری به ادبیات حقوقی، حجم موضوعات وارد ادبیات حقوقی شود. 

قابل توجهی از قوانین و مقررات، به آن اختصاص یافته است به همین منظور حقوقدانان 

برای تشریح و تبیین آن همت گماشتند. بطور کلی می توان اینگونه بیان نمود که یک 

ر آفرینش آن مداخله و آفرینه فکری منحصراً به خالق آن تعلق ندارد بلکه به نحوی د

با  ، پس بنابر اینمشارکت دارد. بنابراین باید همة انسانها بتوانند از آن بهره برداری کنند

حقوق این تصویب قانونی جامع وکامل برای حمایت از مالکیت فکری، توجه به اهمیت 

مبانی قانونی آن با فقه و کنوانسیونهای بین المللی و حقوق ایران در  درحقوق ایران، و

حقوق  باحقوق این تطبیق  بهمی توان خصوص حقوق پدیدآورندگان و حق تالیف نیز 

ایران و کنوانسیونهای بین المللی پرداخت. ودرنهایت به بررسی حق اختراع به عنوان یکی 

و حمایت از آن در حقوق ایران با نگاهی  ریمالکیت فک از مهمترین زیر شاخه های حقوق

و موافقت نامه  1386به قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و عالئم تجاری مصوب 

الزام آور بودن موافقت نامه مذکور مطابق با  در خصوصجنبه های حقوق مالکیت فکری 

خاب موافقت حداقل استانداردهای موجودکه باعث شده مسئولین ذی صالح، مارا در انت

بررسی قوانین مصوب داخلی  نامه فوق در جهت تطبیق با حقوق داخلی مصمم ساخته تا با

در زمینه حق اختراع به نقاط ضعف و کاستی های آن پی ببرند و پیشنهادهایی را درجهت 

 رفع خالءهای موجود ارائه نمایند.

 نعتیتجارتی و ص  –قرارداد بین المللی  –مالکیت فکری  :يديکل واژگان
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  همایون ابوسعيدي

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب کارشناس ارشد فقه و حقوق خصوصی

 

 نویسنده مسئول:نام 
 همایون ابوسعيدي

 حق ثبت اختراع در فقه و نظام حقوقی جمهوري اسالمی ایران و

با اصول و استانداردهاي پذیرفته شده سازمان جهانی  تطبيق آن

 wipo(مالکيت فکري)معنوي
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 مقدمه

 بيان مسئله

های ذهنی بشر در ارتباط آفرینشپردازد که زاییده فکر و اندیشه انسان است. و با حقوق مالکیت فکری که عمدتاً به موضوعاتی می

مقصود و منظور از مالکیت فکری، حقوقی است که نشات گرفته از فکر، اندیشه و قوه تعقل انسان می باشد. البته سازمان  در حقیقت است،

 علمی، تجاری،صنعتی، های ها و محصوالت فکری در زمینهفعالیتمالکیت فکری را قانونی برای افراد بواسطه ( WPOجهانی مالکیت فکری )

برداری( به عنوان حق مؤلف )نسخه که به اصطالح از آن –. مالکیت ادبی و هنری1 شود:بخش عمده تشکیل می دواز  که. می داندادبی و هنری 

  می شود. یاد

 که حمایت از حق اختراع، را بر عهده دارد. –. مالکيت صنعتی 1

و حمایت از آن در حقوق ایران با نگاهی  مالکیت فکری های حقوقترین زیر شاخهبه بررسی حق اختراع به عنوان یکی از مهم جادر این 

 پردازیم.های حقوق مالکیت فکری میجنبهبه  و موافقتنامه  تریپس 1386های صنعتی و عالئم تجاری مصوب به قانون ثبت اختراعات و طرح

برای اعضای سازمان تجارت جهانی )بخشی از سند نهایی مذاکرات تأسیس سازمان تجارت جهانی موسوم به  مزبور آور بودن موافقتنامهالزام

تاریخ نشان داده است،  های فکری، من جمله حق اختراعالمللی در خصوص انواع حقوق مالکیتترین سند بیندور اروگوئه( به عنوان جامعه

رهایی که اندیشه مالکیت معنوی در آنها رونق گرفت، انگلستان و فرانسه بودند. در سطح بین المللی نیز تاکنون چندین قرارداد مهم اولین کشو

  در حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فکری منعقد گشته که از میان آنها معاهده پاریس و پیمان نامه برن، اهمیت بیشتری دارد.

م به اجرا گذاشته 1884م بین سیزده کشور، برای حمایت از مالکیت صنعتی به امضا رسید و در سال 1883سال  معاهده پاریس در .1

 . طرحهای صنعتی.3. عالئم تجاری و خدماتی، 2. اختراعات، 1 این قرارداد از موارد زیر حمایت می کرد: شد.

م برای حمایت از آثار ادبی و هنری شکل گرفت. موضوعات مورد 1886قرارداد بِرن، دو سال پس از قرارداد پاریس، یعنی در سال . 2

طرحها، نقاشیها،  ترانه ها، اپراها، موسیقیها و سوناتها. رمانها، داستانهای کوتاه، اشعار و نمایشنامه ها. حمایت این قرارداد عبارت اند از:

بیشتر نداشت. اما به تدریج اکثر کشورهای جهان به آنها پیوسته  این دو قرارداد، در آغاز شکل گیری چند عضو پیکرتراشیها و آثار معماری.

 اند و از اعضای آن به شمار می روند. قرارداد پاریس تاکنون بارها مورد اصالح قرار گرفته است. 

 

  پيشينه تحقيق
 این رشته از حقوق به چند دلیل واجد اهمیت به نظر می آید .  پیشینه

ادعاها در خصوص حقوق فکری این است که این امر یک پدیده فرا ساختاری است که در جهت پاسخ گویی به  نخست اینکه یکی از

 مرحله پیشرفت صنعتی جوامع سرمایه داری شکل گرفته است . طبیعتاً چنین برداشتی مستلزم ارائه شواهد تاریخی قابل توجیه است . 

پذیرش حقوق فکری واجد اهمیت فراوان است پیروان تحلیل اقتصادی حمایت از  دوم اینکه تاریخ در ارائه یک تحلیل اقتصادی برای

حقوق فکری این گونه استدالل می کنند که حقوق فکری در جهت تامین برخی اهداف چون ارتقای سطح رفاه در جامعه، رشد اقتصادی، 

بل مالحظه ای از انواع حقوق مالکیت فکری دارای تاریخچه بخش قا موضوعپاداش به خاطر خالقیت و نوآوری و ... استوار می باشد. به لحاظ 

بحث مالکیت معنوی نظام حقوقی ایران وابسته به فقه امامیه میباشد،  با توجه به اینکه ای طوالنی نبوده و از قدمت چندانی برخوردار نیستند.

از مبانی فقهی شیعه استخراج کنند و در اختیار جامعه در فقه شیعه از موضوعات مستحدثه فقهی به شمار می آید و فقها باید حکم آن را 

برخی عقیده دارند مالکیت معنوی موضوعی نیست که قابل تطبیق   در میان فقها دو نظریه مختلف پیرامون آن وجود دارد. اسالمی قرار دهند.

گر کسانی هستند که معتقدند می توان بر اساس باب عقود باشد و از این رو، آن را به رسمیت نشناخته اند. برخی دیدر بر موضوعات فقهی 

پس از پیروزی انقالب اسالمی مسأله حقوق مولفین و مخترعین، به دلیل فتوای حضرت  چارچوبهای فقهی شیعه، آن را به رسمیت شناخت.

ان براین باورند که مالکیت برخی از فقیه ای تبدیل شد.امام در تحریرالوسیله مبنی بر عدم ثبوت چنین حقوقی در شرع، به بحث پیچیده

چون  معنوی از طرف شارع امضاء و اعتبار نشده است آنان می گویند با اینکه منشاء اعتبار این نوع مالکیت در زمان شارع نیز وجود داشته، اما

ور روشن این بحث در عهد در اروپا به طعرف آن زمان هیچگونه اعتباری برای آن قائل نبوده، شارع نیز از کنار آن با سکوت گذشته است. 

شناخت. در اوایل رسمیت میبحقوق را این در انگلیس قانونی به تصویب ملکه رسید که  1709خصوصاً صنعت پدید آمد، در سال  دررنسانس 

و آسیا دست  کم بسیاری از کشورهای دیگر در اروپا، آمریکای التینهمین قرن در فرانسه نیز قانونی به همین مضمون به تصویب رسید و کم

 باشد:ای از کتب و مقاالتی که در این زمینه منتشر شده به شرح ذیل میالبته پاره به وضع چنین قوانینی زدند.

 .1387چاپ اول، تهران، نشر میزان،  حقوق اختراعات، –سیدحسن ، . میرحسینی1
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و تطبیق با مقررات مربوط به حق  TRIPSکیت فکری های مرتبط با تجارت حقوق مالنامه جنبهموافقت – امیرهوشنگ، زاده. فتحی2

 مالکیت فکری در ایران در خصوص حق اختراع 

سال  –وکشورهای درحال توسعه اطالعات سیاسی و اقتصادی  ( سازمان تجارت جهانی حقوق مالکیت فکری1380) –وحید ، . بزرگی3

 شانزدهم شماره پنجم و ششم.

 .1373تهران  –نامه دانشگاه شهید بهشتی پایان –مالکیت معنوی  – مرتضی ،. عابدی درچه4

 مرتبط .معرفی قراردادهای انتقال تکنولوژی با تکیه به قراردادهای  –وحید  ، دشتی. 5

 حقوق مالکیت فکری به دلیل نقش اصلی آن در توسعه صنعت و ارتقاء و انتقال تکنولوژی مورد توجه روزا مفهوم حقوق مالکیت فکری:

شود که برای افراد شود. که در یک نگاه کلی به حقی اطالق میفزون جامعه جهانی قرار گرفته و روز به روز بر گستره و اهمیت آن اضافه می

 دهد تا باعث پیشرفتخالق، هنرمند، نویسنده و طراح و ... وجود دارد. و آثار غیرمادی به وجود آمده توسط آنها را مورد حمایت خود قرار می

در راستای شناسایی این حقوق پس از توضیح مختصر اجزای تشکیل  علم و دانش در جامعه و حفظ حق و حقوق افراد خالق آن آثار شود.

حق در لغت به معنای،  پردازیم.حق و معنوی و ... به تعریف حقوق مالکیت فکری با ذکر نظرات اساتید محترم حقوق میمانند دهنده آن 

نایی و اقتداری که حقوق هر کشور به اشخاص اباطل، یقین و عدل و ... است. و در اصطالح حقوقی عبارت است از توراست و درست، ضد 

توان گفت که حق عبارتست از از نظر حقوقی، می دهد تا از مالی مستقیم استفاده کنند یا انتقال مال و انجام کاری را از دیگری بخواهند.می

های متفاوتی بندیشود. حق از زوایا و جهات مختلف موضوع تقسیمصی دیگر یا مال یا شیئی جعل و اعتبار میای که برای شخص بر شخسلطه

ها، بندیترین تقسیمتوان به تقسیم حق به حق عینی و دینی و حق مالی و غیر مالی و ... اشاره کرد. یکی از مهمقرار گرفته است. از جمله می

توان گفت که از جهاتی رمالی و به عبارتی حق معنوی است در ارزیابی و مقایسه این دو حق با همدیگر میتقسیم حق به حق مالی و حق غی

  آثار. -3مبنا  -2از جهت ماهیت حقوقی  -1. با یکدیگر متفاوت هستند 

به این دلیل تفاوت دارند که حق مالی یک حق اقتصادی قابل معامله و انتقال است ولی حق است  جهت ماهیت حقوقی ازاولین تفاوت 

  گذار آن را به وجود آورده و وسیله اجرای حق مالی است لذا قابل انتقال و اسقاط نیست.معنوی وضعیتی است که قانون

را می وال دیگران است، در حالی که حرمت حق معنوی مااست زیرا مبنای شناسایی حق مالی احترام به  دومین تفاوت از جهت مبنا

  توجیه کرد. بر مبنای حرمت انسان و شخصیت اوتوان 

است به این دلیل که از آثار حق مالی قابلیت انتقال و معامله است و در مقابل عقود و سایر اسباب قانونی  سومین اختالف از حیث آثار

معنوی نیز در لغت به معنای باطنی، حقیقی  معنوی برای حفظ حرمت و شخصیت پدید آورنده است. یابد. اما حقبه غیر صاحب اثر انتقال می

برگرفته از اندیشه و فعالیت و تراوشات فکری  و و مقابل مادی، ظاهری و صوری به کار رفته است. ودر اصطالح نیز مقابل مادی قرار گرفته

 .انسان است

 نوع تقسیم کرد دوتوان به بندی کلی مالکیت را می در یک تقسیم

، کاال، خودروزمین، های فیزیکی و مادی ما توجه دارد مانند مالکیت خانه، مالکیتی است که به اموال و دارایی ی:ک. مالکيت فيزی1 

مکتوب و یا سند خاصی که ها دارای ارزش مادی بوده و برای اثبات مالکیت آنها معموالً استناد به یک سند ... که داراییو غیره  انبارموجودی 

  شود.تعلق آن به فرد خاصی می

به هر نوع دارایی غیر فیزیکی دیگر همچون دانش فنی، بانک اطالعات تجاری، ایده ها، طرح های صنعتی و غیر.....  . مالکيت فکري:2

دبی، هنری، علمی، تجاری و صنعتی است و معنای تسلط وحق برخوردار از آثار ناشی از فعالیت ها و تراوشات فکری انسان در زمینه های ا

حقوق مالکیت فکری مانند تمامی حقوق مالکانه دیگر به معنی شناسایی تسلط و مالکیت قانونی صاحب اثر نسبت به اثر خالقانه وی است که 

ن حقوقداناحقوق مالکیت فکری تعریف درهمچنین تمامی امتیازات و منافع و تکالیف قانونی موجود نیز بنا به تناسب به آن اضافه می شود. 

مانند مالکیت دارای سند و یا نوشته مکتوبی  معمولیحالت  این نوع مالکیت دربه ذکر مصادیق آن اکتفا شده است. بنابرتنها اتفاق نظر ندارند. 

شود و یا یک اثر هنری ه موسیقی مینیستند که تعلق آن به فرد خاصی را اثبات کند. مانند یک ایده که منجر به وجود آمدن یک قطعفیزیکی 

 نسبت به کنوا دارند، های مرتبط با حقوق مالکیت فکریجنبهکه  (TRIPS)ها مانند  ها و حتی در موافقتنامهکنوانسیونبه همین خاطردر 

 ند. رکاملتهای قبلی نسیون

ست، اما موضوع آن شیء معین مادی نیست. داند که دارای ارزش اقتصادی و داد و ستد ا، مالکیت فکری را حقی میدکتر صفایی

 موضوع این حقوق فعالیت و اثر فکری انسان است.

دهد از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا فکر انسان داند که به صاحب آن اجازه مینیز حقوق مالکیت فکری را حقی می دکتر کاتوزیان

برداری و سایر  توان گفت مالکیت فکری به صاحب حق انحصاری اثر، حق کنترل نسخهمی در نتیجه به صورت انحصاری استفاده نماید.

های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری نیز راجع به جنبه (TRIPS)نامه موافقت دهد.کاربردهاازآثارخالقانه را برای دوره زمانی محدود می
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های ساخت های صنعتی، اختراع، طرحهای جغرافیایی، طرحامل عالئم تجاری، نشانههای مرتبط با حقوق مالکیت فکری شکلیه مباحث و حوزه

 دهد.های داده و حقوق مالکیت ادبی و هنری را پوشش میای و پایگاههای رایانهنشده برنامه ءمدارهای یکپارچه و حفاظت از اطالعات افشا

و موضوع آن غیر  کندکه از محصوالت و تراوشات فکری بشر حمایت می عبارت است از حقی :حقوق مالکیت فکریبطور کلی می توان گفت 

ملموس می باشد وبا توجه به خصیصه غیر مادی و غیر ملموس این حقوق مالکیت فکری، از ویژگی های خاصی برخوردار می گردد که یکی 

ز نقض مالکیت های عینی صورت پذیرد. همین امر از ویژگی های خاص آنها در این است که نقض این گونه مالکیت ها می تواند آسان تر ا

باعث شده که حمایت از این دسته از حقوق مورد اقبال و توجه روز افزون جامعه جهانی قرار گیرد و در ضمینه حمایت از آنها، اسناد بین 

اقدام گردد. استراتژی الزم و ع قوانین،های مختلف این حقوق به وضها در موضوعات و بخشپروتکل و موافقتنامه منعقد شده و دولتالمللی، 

حقوق مالکیت »نی مورد انتقاد قرار گرفته است و عبارتی ا از سوی برخی از حقوقدانان ایر« حقوق مالکیت معنوی»بکارگیری عنوان همچنین 

در ذهن متداعی کرده و از طرفی در جایی که کلمه معنوی سیر در عالم معنا و باطن را این گروه معتقدند از آن. کنندرا پیشنهاد می« فکری

گونه که باید و شاید حق مطلب را در رابطه با معنی و مقصود مورد نظر ادا اش آنگیرد، به خاطر معانی گستردهمقابل کلمه مادی قرار می

نظران  ای از صاحبر مقابل عدهکه منظور از مالکیت فکری، حقی است که از فکر، تعقل و اندیشه انسان نشأت گرفته است. دکند. در حالینمی

ها معتقدند گرچه بکارگیر آن دانند.و آن را دارای شمول و عموم بیشتری می .کندحقوق مالکیت معنوی را برای این مجموعه توصیه می

مالکیت معنوی مثل تر، اما در همه موضوعات اصطالح حقوق مالکیت فکری در اغلب موارد این مجموعه صحیح است و با زبان فارسی مأنوس

زیرا منشاء استفاده از نام تجاری برای جلوگیری از خدعه . عالئم و اسامی تجاری و حق انتساب اثر به پدید آورنده به راحتی قابل پذیرش نیست

 شود.اندیشه مربوط میو نیرنگ و رقابت ناسالم و حق انتساب اثر، الزاماً تفکر، اندیشه و خالقیت فکری نیست بلکه متعلق آن چیزی است که به 

قانون 1376تا  1322وقتی به قوانین سال های مثل سرقفلی گیرند.ها نیز تنها به این دلیل که وجود ندارند، در این مقوله قرار میو برخی از آن

ه مشروعیت درحق موجر و مستاجر نگاه می کنیم هرجا کلمه سرقفلی بکار رفته منظور حق کسب و پیشه وتجارت بوده. این درحالی است ک

کسب و پیشه و تجارت همیشه از لحاظ شرعی محل بحث و مناقشه و تردید بود اما سرقفلی همیشه مجاز بوده است. علت اینکه حق کسب و 

لبته به نظر  اپیشه و تجارت درقوانین ما بیشتر مورد توجه است. بخاطر این بود که مستاجر مدتی زحمت کشیده ومشتری به دست آورده و 

گونه حقوق باشد. زیرا واژه معنوی در اغلب موارد در مقابل تر و گویاتری جهت اینفکری عنوان مناسبوقتی رسد اصطالح حقوق مالکیت یم

وده که قابل تقویم به پول شود حقی کامالً معنوی و اخالقی و غیرمالی بچه از این عنوان به ذهن متبادر میو آن. مادی، تعریف شده است

توان حق مخترع نسبت به انتساب اثر به او را در زمره حقوق معنوی دانست و در مقابل آن از حقوق مادی متعددی به عنوان نمونه میو  نیست.

 حقوق مالکیت معنوی با این ایراد اساسی مواجههمچنین  که حقوق مالکیت فکری حاصل خالقیت ذهن و هوش انسان است.یاد کرد. در حالی

ا حقوق معنوی دارندگان حق مؤلف یکی گرفته شود حقوق مالکیت فکری در زمینه مالکیت ادبی و هنری هم شامل حقوق تواند باست که می

 مادی و هم حقوق معنوی است.

 می شود.دسته کلی تقسیم  دوبه  آنحقوق مالکیت فکری به طور سنتی و بر حسب موضوع  اقسام حقوق مالکیت فکری

  حقوق مالکیت صنعتی. -2ق مؤلف( حقوق مالکیت ادبی و هنری )ح -1

 )حق مولف( : حقوق مالکیت ادبی و هنری یا کپی رایت

ها و دفاعیات وکالء و ها، نطقها، خطابهای از آثار علمی و ادبی شفاهی )اشعار، کنفرانسموضوعات مورد حمایت شامل طیف گسترده

تئاتر و ...( از طریق رادیو،  -ها و ...( تصویری یا بصری )فیلمها و مداحی)ترانه...( و کتبی )کتب، مجالت، جزوات و ...(، آثار صوتی یا سمعی 

های فرش، گلیم، عکاسی، معماری و صنایع دستی و ...( و آثار کامپیوتری نمایشی و تجسمی )انواع طرح -تلویزیون و تئاتر و سینما و آثار تزئینی

باشد.البته اصلی مالکیت ادبی و هنری، حمایت و حفاظت از آثار ادبی، هنری و علمی می هدف شوند.( است.)که در محیط کامپیوتری تولید می

به جای آن وجود دارد. گرچه به نظر « حق مؤلف»و اصطالح « مالکیت ادبی و هنری»بین حقوقدانان مناقشاتی در خصوص بکارگیری اصطالح 

ساز و ... را در بر رود و سایر هنرمندان مثل عکاس و مجسمهن بکار میرسد اصطالح حق مؤلف به دلیل این که بیشتر برای نویسندگامی

این حقوق در زبان انگلیسی  گیرد و به عبارتی به دلیل محدود بودن دایره شمولش، جایگزین مناسبی برای مالکیت ادبی و هنری نباشد.نمی

شود. که البته این نوع مالکیت در ی و تکثیر غیرقانونی اثر یاد میبردارجهت منع و جلوگیری از نسخه« رایتکپی»نیز معادل دارد که به آن 

المللی توسط معاهداتی من و در عرصه بین 1348عرصه حقوق داخلی به موجب قانون حمایت از حقوق مؤلفان و محققان و هنرمندان مصوب 

 ت.قرار گرفته اس پشتیبانیزمینه حمایت از حقوق مؤلف مورد  جمله کنوانسیون برن در

با پیشرفت و تکامل صنعت برای حفظ آثار صنعتی و اختراعات، و تشویق صنعتگران و مخترعین حقوق مالکیت  : صنعتی حقوق مالکیت

صنعتی مطرح شد و روز به روز دامنه اختراعات توسعه یافت وصنعتگران از آن بهره مند می شدند. به همین منظور بتدریج در قوانین مربوط 

خترعین و صنعتگران تحوالتی پدید آمد تا به حدی که امروزه در تمامی کشورهای اروپا، امریکا و آسیا قوانینی برای حفظ به حمایت آثار م

 (شوند که شاملدسته تقسیم میدوبه حقوق مالکیت صنعتی و اختراعات اشخاص وضع و به اجراء گذاشته شده است. ) مالکیت صنعتی 
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 ها مورد حمایت قرار گیرند.محدودی به شرط حفظ شکل متمایز آن توانند به مدت ناافیایی که میمثل عالئم تجاری و جغر - . عالئم1

اولین ایران در  گیرند.معموالً در مدت محدودی مورد حمایت قرار می -های صنعتی و اسرار تجاری. حقوق مربوط به اختراعات و طرح2

 25در  1310به تصویب رسید. متعاقباً قانون ثبت عالئم و اختراعات مصوب سال  1308حمایت از مالکیت صنعتی در سال قانون در رابطه با 

های صنعتی و عالئم ترین قانون در حوزه مالکیت صنعتی قانون ثبت اختراعات، طرحماده به تصویب مجلس وقت رسید و در حال حاضر مهم

ای اسالمی است که پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شور 6/8/1386تجاری مصوب جلسه مورخ 

المللی در ترین معاهدات بیناز مهم به تأیید شورای نگهبان رسیده است. 3/11/1386سال در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ  5آن به مدت 

در تشخیص و  ورد اصالح و بازبینی واقع شده است.باشد که بعدها بارها و بارها ممی 1883زمینه مالکیت صنعتی نیز معاهده پاریس به سال 

نظران مناقشات و اختالفات عقیده  ناوین مختلف در گروه مالکیت صنعتی و ادبی هنری بین حقوقدانان و صاحبعقرار گرفتن موضوعات و 

ترین ع به عنوان یکی از بارزترین و مهمپذیریم که حق اخترااما بدون توجه به مناقشات موجود و فارق از هرگونه شک و دودلی می .وجود دارد

حقوق مالکیت صنعتی نیز خود دارای موضوعات و مصادیق مختلفی همچنین  ها و مصادیق حقوق مالکیت صنعتی و تجاری است.زیرشاخه

از اهمیت خاصی ها دارند است که در میان مصادیق مختلف این حقوق، اختراعات به لحاظ نقش مهمی که در زندگی بشر و پیشرفت انسان

ای در حقوق مالکیت فکری برخوردار برخوردار هستند. به تبع آن ثبت اختراع نیز به دلیل نقش مهمی که در زندگی بشر دارد از جایگاه ویژه

 ها و انتقال آن به کشورهای دیگر نقش مهمی دارد. حقوق مالکیت فکری نیز در ترویج اختراعات و نوآوری است.

آید. که به های مهم حقوق مالکیت فکری به شمار میحقوق مالکیت صنعتی یکی از شاخه در حقوق مالکیت فکری جایگاه حق اختراع

پردازد که برگرفته از فکر و اندیشه انسان عمدتاً به موضوعاتی می و شود.های صنعتی مربوط میها و تراوشات فکری انسان در زمینهخالقیت

حقوق مالکیت صنعتی نیز  ارتباط مستقیم دارد و موضوع این نوع مالکیت هم عمدتاً غیرقابل لمس است.های ذهنی بشر است و با فرآورده

خود دارای موضوعات و مصادیق مختلفی است که در میان مصادیق مختلف این حقوق، اختراعات به لحاظ نقش مهمی که در زندگی بشر و 

د. به تبع آن ثبت اختراع نیز به دلیل نقش مهمی که در زندگی بشر دارد از جایگاه ها دارند از اهمیت خاصی برخوردار هستنپیشرفت انسان

ها و انتقال آن به کشورهای دیگر نقش حقوق مالکیت فکری نیز در ترویج اختراعات و نوآوری ای در حقوق مالکیت فکری برخوردار است.ویژه

المللی داشته و تاکنون اسناد بینبسیاری  توجه وکوششبه اکتشاف و ترویج آن  المللیهای بینها و سازمانمهمی دارد. در این زمینه دولت

 .اندزیادی را منعقد نموده و قوانین داخلی مناسبی را نیز برای رعایت هر چه بیشتر حقوق صاحبان اثر و فکر و اندیشه وضع کرده

حق اختراع حقی است که مخترع و سازنده اثر اختراعی در اثر ثبت اختراع و به صورت انحصاری و موقت و مشروط  تعریف حق اختراع

قبل به رعایت تکالیف مقرر در قوانین مربوط در جهت استعمال، انتقال، فروش، عرضه، واردات و اعطای مجوز بهره برداری به دست می آورد. 

راعات، جهت آشنایی بهتر و بیشتر با این تأسیس مهم حقوقی ابتدا به بررسی مفهوم حق اختراع در ایران از ورود به مباحث اصلی حق ثبت اخت

 ورزیم.المللی ضمن تمییز آن با مفهوم اختراع مبادرت میعرصه بینسپس در و 

در عالم خارج تجلی پیدا کند  حق اختراع یا حق مخترع زمانی موضوعیت دارد که یک اختراع و ابداع مفهوم حق اختراع در حقوق ایران

، چیزی نو انگیختن و به وجود آوردن است. و ایجاد کردناختراع از نظر لغوی به معنای آفریدن، نوآوری کردن،  و به عبارتی به وجود آید.

غ و فکر مبتکر )مبدع( اختراع پس از آن که از قوه نبو آید.شود که این نوآوری و اختراع توسط وی به وجود میمخترع به شخصی اطالق می

دومین  .گیرداولین تجلی صورت مادی و ظاهری آن است که زودتر مورد توجه قرار می آورد.بالفعل درآید، دو تجلی متفاوت را به وجود می

د دارد. های مختلفی در خصوص اختراع وجودر حقوق ایران، دیدگاه آن است.ذهنی و تخیلی بندد، صورت ذهن مخترع نقش می که درتجلی 

سابقه، کشف وسیله نو، کاربرد وسایل موجود برای به دست آوردن یک دانان، اختراع را پدید آوردن، ابداع محصول صنعتی بیبرخی از حقوق

اند، حقی انحصاری است که ای دیگر از حقوقدانان در تعریف حق اختراع گفتهعده اند.نتیجه یا محصول صنعتی و کشاورزی، تعریف نموده

موجب تشویق مخترعین و بارور شدن  نماید.برداری از ابداع مزبور و به جریان انداختن آن اعطا میرت عمومی به صاحب ابداع جهت بهرهقد

در صورت عدم حمایت قانونی، بیم دستبرد و سرقت و سوء استفاده از اختراع، خود از عرضه و تکثیر اختراع امتناع و  .شودنبوغات بشر می

حق اختراع، حقی است انحصاری، که در مورد یک اختراع که روشی »بر اساس قوانین موجود در کشور  شود.صنعت و تکنولوژی میباعث رکود 

ای از گردد. این امر در مورد یک محصول یا فرآورده و یا پروسهگشاید، اعطا میحل فنی جدیدی برای مسأله مییا راه نو برای انجام یک کار

البته در  تعریفی از حق اختراع به عمل نیامده است. 1/4/1310در قانون ثبت عالیم و اختراعات ایران مصوب  «.ق استیک جریان نیز صاد

اختراع را  اما خودنیز تعریفی از حق اختراع نشده است هم 1386های صنعتی، عالیم تجاری مصوب قانون حمایت از ثبت اختراعات، طرح

ای شود. حق اختراع در حقیقت مجموعهه از حق اختراع همواره و کراراً به عنوان یک حق انحصاری یاد میناگفته نماند ک تعریف نموده است.

توانند برای مدت مشخصی از یک محصول استفاده از حقوق اختصاصی اعطا شده توسط دولت به فرد متقاضی بوده که بر اساس آن دیگران نمی

یحه ثبت اختراع ایران اینگونه تعریف شده که اختراع به معنای فکر یک مخترع است که در پیش نویس ال 1ماده 2طبق جزء الف بند کنند. 

زمینه فناوری راه حل عملی برای یک مسئله خاص ارائه می کند. برای اینکه قانون از حق اختراع حمایت های الزم را به عمل آورد، مخترع 
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این جا الزم است به این نکته مهم اشاره کنیم که در حقوق انگلستان به صورت  درباید اختراع خود را طبق شرایط خاص به ثبت برساند. 

مقصود نظر است  جاچه در این. آن1گویندمی Patentنظر ماست  و به صورت ذهنی و تخیلی آن مد inventionظاهری و مادی اختراع 

 باشد.اختراع و حمایت از آن به معنای دوم می

ف دقیق از اختراع نشده است. در قوانین اکثر کشورها از جمله قانون آمریکا و انگلستان تعری المللیبینمفهوم حق اختراع در مقررات 

ز حق اختراع نشده امنبع در قانون مدل سازمان جهانی مالکیت فکری هم به مانند کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی تعریفی 

اه عملی برای یک اختراع بر اساس آن عبارت است از ایده یک مخترع که در زمینه تکنولوژی ر که است. لکن از اختراع تعریف نموده است

  داد یا یک فرآیند باشد.کند که ممکن است مربوط به یک قرارمسئله خاص ارائه می

تواند مورد استفاده کشورهای درحال توسعه باشد. به عبارت دیگر اختراع ایده جدیدی است که در عمل امکان حل این تعریف می

 2کند.پذیر میمشکلی خاص در حیطه صنعت را اعم از محصول یا فرآیند امکان

کی از عناوین مشابه یحی اختراع، به مقایسه آن با در این مبحث با مدنظر قرار دادن تعریف لغوی و اصطال تمیز حق اختراع از اختراع

اختراع که برگرفته از قوه ذهنی و تخیل بشر است عبارت است  . شویمیمپردازیم که اغلب در تشخیص آن دچار اشتباه یعنی حق اختراع می

اختراع  ا کشاورزی.محصول جدید صنعتی ی از قوه به فعل درآمدن یک فکر و ایده با استفاده از وسایل موجود در طبیعت از طریق ابداع یک

گیرد. آوری کاربرد دارد و مورد استفاده قرار میهای مختلف به ویژه علم صنعت و فناست و در علوم و رشته Inventionمعادل واژه انگلیسی 

به رعایت آن هستند و با اعطای ر ناگزیآورد که دیگران یک فرد نوآور و مخترع با خلق یک پدیده جدید مطابق قانون حقی را به دست می

سازد این حق که مورد استفاده در علم حقوق مند میچنین حقی به نوآوران ضمن ایجاد امنیت خاطر برای آنها، جامعه را از اثرات آن بهره

قابل ثبت پرداخت و از اختراع،  ،صرفاً به بیان شرایط و معیارهای یک اختراع تریپس ماده موافقت نامه 1دربند شود.است، حق اختراع نامیده می

ین کنندگان این موافقت به دلیل نبود اتفاق نظر بین تدو تریپستعریفی ارائه نداده است. به نظر می رسد عدم تعریف اختراع درموافقت نامه 

ین کشورها، مجال و اود به نفع کشورهای درحال توسعه می باشد. زیرا به نامه در خصوص مفهوم حق اختراع می باشد. که البته این مسئله خ

ی توانند اختراع را برمبنای ماختیار استفاده وبهره برداری از اختراع را با توجه به معیارهای خاص کشور خود می دهند. به عبارتی دیگر کشورها 

 معیارهای خود تعریف و توصیف نمایند.

تکاری و دارای کاربرد امتیازی انحصاری که دولت برای مدت معینی در قبال افشای یک آفریده و اثر مفید، اب :اختراع عبارت است از حق

ها یکدیگر متفاوتند و استعمال آن با توجه به تعریف اختراع و حق اختراع، بدیهی است که این مفهوم کامالً با نماید.صنعتی به مخترع اعطا می

)حق ثبت اختراع( است  Patentواژه انگلیسی  مورد نظر است حق اختراع و معادل جاچه اینرسد. لذا آنر نمیبه جای یکدیگر صحیح به نظ

  .(invention)نه موضوع آن یعنی اختراع 

های مختلفی عبور کرده است جامعه کشاورزی و به دنبال آن سیر تحول حیات بشر از دوران پیشینه تاریخی حمایت از حق اختراع

های فکری بشر در زمینه نعتی به عصر اطالعات راه یافته است. مالکیت صنعتی به عنوان زیر شاخه حقوق مالکیت فکری به خالقیتجامعه ص

گرچه از دیدگاه بسیاری از حقوقدانان، این دسته از مالکیت در گذشته بسیار  شود.های صنعتی و ... مربوط میصنعت مانند: اختراعات، طرح

گیری ن اجتماعی شدن انسان و مراودات تجاری وی با سایر افراد پا به عرصه وجود گذاشت. اما در واقع سابقه تکامل و شکلدور یعنی از زما

این تأسیس حقوقی را باید همراه با رواج انقالب صنعتی و اقتصاد مدرن و اختراع صنعت چاپ دانست که با گسترش صنعت و اقتصاد رونق 

گرفت این رویه تا اواسط قرن هفدهم در ابتدا حمایت از اختراع از طریق اعطای امتیاز یا طرح دعاوی در محاکم صورت می بیشتری یافته است.

 1790ادامه داشت بعد از قرن هفده بسیاری از کشورها درصدد تهیه قوانین برای حمایت از اختراع در بعد ملی برآمده و آمریکا در سال 

به هر حال، با  3میالدی اولین قانون ملی خود را در رابطه با حمایت از اختراع به تصویب رساندند. 1791در سال  میالدی و بعد از آن فرانسه

توسعه صنعت و گسترش روابط ملل و ظهور اختراعات نو، مشروعیت حقوق مالکیت صنعتی به عنوان یک ضرورت تاریخی پذیرفته شده و به 

این نوع مالکیت شناسایی رسمی و تصویب شد. در این  1883مارس  20تی به امضاء رسید در روز موجب قراردادی که بین یازده کشور صنع

های مالکیت فکری، فرآیند تحول این رشته از حقوق را در حقوق فصل با نگاهی گذرا به پیشینه حمایت از حق اختراع به عنوان یکی از شاخه

المللی عرضه هیم لذا مطالب این فصل در دو مبحث یعنی در حقوق ایران و حقوق بیندالمللی مورد بررسی قرار میداخلی و در عرصه بین

 شود.می

                                                           
 رود. ر.ک.هم به معنی حق اختراع و هم به معنی ورقه اختراع بکار می patentدر حقوق انگلیسی واژه  1
لی نقش مالکیت صنعتی در مفاهیم اساسی حمایت از مالکیت صنعتی، مجموعه مقاالت سمینار م )wipe(المللی سند تنظیم شده توسط دفتر بین . 2

 .18 ، ص1374شهریور  22تا  20توسعه اقتصادی، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، 
3 . WIPO, Intellectual property Reading Material, Geneva, 1998, p. 18-19. 
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 150باشد به قریب آورد انقالب صنعتی و زاده عصر صنعت میپیشینه تاریخی حقوق مالکیت فکری که ره حق اختراع در حقوق ایران

ات چندان مورد توجه نبوده است تا این که با برقراری ارتباط و مبادالت با در کشور ما آثار فکری و ابداع گردد.سال اخیر باز می 200الی 

چنین آشنایی جامعه با آثار فکری جدید خارجی به تبع گیری یافت و همکشورهای صنعتی که از دوران انقالب مشروط به بعد افزایش چشم

در داخل کشور، زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری و محصوالت  داخلی و افزایش حجم ابداعات و آثار فکری خترعینآن ایجاد انگیزه در م

گذار اقدام به تدوین و تصویب قوانین و مقررات مرتبط با حقوق مذکور نمودند که در ایران حقوق مالکیت صنعتی عمری فکری فراهم و قانون

با این دو دسته از حقوق در کشور تدوین گردیده است که  تر نسبت به مالکیت ادبی و هنری دارد. قوانین مختلف و متعددی در ارتباططوالنی

به عنوان اولین قانون در رابطه با حقوق مالکیت صنعتی و قانون حمایت از حقوق  1304توان به قانون ثبت عالئم تجاری و صنعتی مصوب می

 .ادبی و هنری اشاره کردترین این قوانین در شاخه مالکیت به عنوان مهم 1348مؤلفان، محققان و هنرمندان مصوب 

در عصر رضاشاه پهلوی در  1304اولین حقوق مربوط به مالکیت صنعتی در ایران در سال   1310قانون ثبت عالئم و اختراعات مصوب 

جات کشور، با توجه به شرایط و احتیا 1310تبصره به تصویب رسید. با افزایش و توسعه روابط ایران با سایر دول در اول تیرماه  5ماده و  18

را منسوخ  1304قانون نسبتاً جامعی تحت عنوان قانون ثبت عالئم و اختراعات در پنجاه و یک ماده به تصویب مجلس رسید. این قانون، قانون 

صالحی نامه اماده و چهار باب تصویب شد که با تصویب آیین 59مشتمل بر  1310تیر  29نامه اجرایی این قانون در تاریخ اعالم نمود. آیین

مقرراتی در خصوص موارد ممنوع از ثبت، مدت حمایت از  ،نسخ گردید. در این قانون عالوه بر تعیین اختراعات قابل حمایت 1337در سال 

را  اختراع، موارد بطالن ورقه اختراع، امکان نقل و انتقال حق اختراع، لزوم ثبت و نقل و انتقال و نحوه رسیدگی به دعاوی مربوط به اختراع

تعریفی  1310به موضوع ثبت اختراعات اختصاص یافته است.در قانون  45تا  26ماده  ازبینی کرده است. که فصل دوم این قانون مشتمل پیش

که نشان دهنده قدمت و کهن سالی این مقوله  1310از حق اختراع به عمل نیامده است. قانون ثبت عالئم تجاری و اختراعات ایران در سال 

های های گذشته، نتوانسته است فواید مورد انتظار را برای کشور به همراه داشته باشد. قانون ثبت اختراعات، طرحست در سالدر ایران ا

 نسخ گردید1310به عنوان جدیدترین قانون جاری کشور نام برد که با تصویب این قانون، قانون سال  1386 صنعتی، و عالئم تجاری مصوب

 1310از زمان تصویب قانون ثبت عالیم و اختراعات  1386های صنعتی و عالئم تجاری مصوب طرح –راعات قانون حمایت از ثبت اخت

گذرد. این قانون در زمان تصویب خود مدرن بوده و نیازهای روز مخترعان و دارندگان عالیم تجاری در کشور را تأمین سال می 77بیش از 

ای داشته، به سابقهمختلف صنعتی، کشاورزی، تجارت و خدمات در پنجاه سال گذشته رشد بیهای کرده است. تحوالت صنعتی در بخشمی

خصوص در بیست سال گذشته، رشد صنایع الکترونیک و رایانه و فراگیر شدن اینترنت، فضای جدیدی را در جهان ایجاد کرده است. تحوالت 

ی به نیازها و تحوالت روز جهانی بوده است. از همین رو معاهدات مختلفی در گویالملل مالکیت فکری نیز کم و بیش در صدد پاسخحقوق بین

الملل و حمایت از دستاوردهای صنعتی و اقتصادی برای حفظ موقعیت کشور المللی منعقد گردیده است. امروزه ورود به تجارت بینسطح بین

استفاده از قوانین مالکیت فکری، عرصه رقابت بر کشورها تنگ در عرصه رقابت اقتصادی جهانی امری ضروری است و بدون شناخت دقیق و 

المللی مالکیت فکری تأثیرات قابل توجهی بر تحوالت حقوق بین گردد.هایی روبرو میالمللی با دشواریشده و حضور فعال در تجارت بین

شور دو چندان کرده است. کشورهایی که در روند حقوق داخلی کشور داشته و ارتباطات تنگاتنگ این دو لزوم توجه به این حقوق را در ک

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با آگاهی از این  کنند.پیوستن به سازمان جهانی تجارت قرار دارند، این نیاز را بیش از دیگران حس می

( و به 1310علی ثبت عالئم و اختراعات )های موجود در قانون فالمللی و با اذعان به کاستیتحوالت و با شناخت تعهدات کشور در سطح بین

منظور ایجاد زمینه و بسترسازی مناسب برای پیوستن جمهوری اسالمی ایران به سازمان تجارت جهانی اقدام به تدوین قانون جدیدی تحت 

ع قرن( از تاریخ تصویب سال )بیش از سه رب 76های تجاری نمود. پس از گذشت های صنعتی و عالئم نامعنوان قانون ثبت اختراعات، طرح

( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران قانون ثبت اختراعات، 123قانون ثبت عالئم و اختراعات، باالخره در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم )

پنج  کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی مطابق اصل هشتاد و 7/8/1386های صنعتی و عالئم تجاری مصوب جلسه مورخ طرح

های تجاری به مجلس شورای های صنعتی، عالئم و نام( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که با عنوان طرح ثبت اختراعات، طرح85)

و  3/11/1386اسالمی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 

االجرا شدن آن، قانون ثبت عالئم و اختراعات ماده است که از تاریخ الزم 66محترم نگهبان، ابالغ شد. این قانون مشتمل بر تأیید شورای 

های فصل تقسیم شده است: فصل اول ثبت اختراعات، فصل دوم طرح 4 به این قانون و اصطالحات بعدی آن ملغی شد. 1/4/1310مصوب 

باشد.در این قانون برای اولین بار ثبت و های تجاری و فصل چهارم تحت عنوان مقررات عمومی مینامصنعتی، فصل سوم عالئم جمعی و 

در این باره ساکت بود و تا  1310های صنعتی، وارد نظام حقوق مالکیت صنعتی ایران شده است. این در حالیست که قانون حمایت از طرح

ترین جای تردید نیست که اختراعات در حقوق مالکیت فکری یکی از مهم عتی نشده بود.های صنقبل از تصویب این قانون، حمایتی از طرح

آید و به خصوص در بخش مالکیت صنعتی از اهمیت واالیی برخوردار است به نحوی که بیش از هفتاد درصد از درآمد مباحث به شمار می

در این قانون نیز اختراعات در اولویت قرار گرفته و مسائل جدیدی  شود.المللی تأمین میسازمان جهانی مالکیت فکری از ثبت اختراعات بین
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توان به موارد ذیل های قانون جدید در بحث اختراع میاز جمله ویژگی در آن طرح شده که در سیستم حقوقی و اداری ایران نیز سابقه ندارد.

 اشاره کرد:

های تجاری حقوق نامه جنبهالمللی به خصوص موافقترا با معاهدات بین. قانون جدید ثبت اختراعات در بسیاری از موارد، خود 1

 مالکیت فکری )تریپس( هماهنگ نموده است.

های اجرایی گردیده ها و روش، اختراع را تعریف نکرده و به طور مستقیم وارد مصداق1310. قانون ثبت عالئم و اختراعات مصوب 2

 باشد.المللی هماهنگ میربط بینهای اختراع تعریف و شناسایی شده و با معاهدات ذیکه در قانون جدید، مؤلفهاست، در حالی

های این قانون است که امکان ثبت اختراع را در سایر بینی حق تقدم یک ساله بر طبق کنوانسیون پاریس از دیگر بخش. پیش3

 1310آورد که این مهم در قانون از کشورهای عضو فراهم می کشور( با رعایت مقررات ملی هر یک 170کشورهای عضو کنوانسیون )بالغ بر 

 ته است.بینی نشده اما در قانون جدید مورد تأیید قرار گرفپیش

صنعتی داشتن اضافه  . با تعریف جدید اختراع در قانون مورد اشاره، رکن ابتکاری بودن اختراع به ارکان دیگر جدید بودن و کاربرد4

 شده است.

که شود. ضمن اینات کماکان در این قانون نظام اعالمی بوده و این مهم سبب تسریع و تسهیل ثبت ملی اختراعات می. ثبت اختراع5

سازد. هر چند المللی در هر کشور عضو کنوانسیون پاریس، طبق مقررات داخلی کشور مربوط فراهم میمبنای اولیه را برای تقاضای ثبت بین

تواند ماید و هر زمان شخص ثالثی میاختراع اعالمی بوده و گواهینامه برای مخترع حق ماهوی ایجاد نمیکه در سیستم فعلی ایران، ثبت 

آزمایشی و یا سیستم بررسی که از آن به روش علمی نیز تعبیر  –ابطال آن را از دادگاه درخواست نماید. اما در این قانون، سیستم امتحانی 

های قانون از جمله حقوق مخترع در گواهینامه اختراع احصاء گردیده است. و موضوع مهم دیگری خشبه کار گرفته شده و سایر ب 4شود.می

المللی هماهنگ شده و در بعد داخلی نیز حائز اهمیت است، استثنائات ناشی از اختراع و که در این قانون در زمینه اختراعات با معاهدات بین

اختراع و  1310شایان ذکر است که در قانون مصوب  باشد.ن کشفیات از شمول حمایت میاحصای برخی از موارد آن از جمله خارج کرد

نامه تریپس اند. در بخش استثنائات نیز به صورت قابل توجهی از فضاهای موجود در موافقتاکتشاف به صورت مترادف به کار گرفته شده

ها در زمره استثنائات قانون قرار گرفته که با عنایت ای بیولوژیک و تولید آناستفاده شده و منابع ژنتیک و اجزای تشکیل دهنده آن و فراینده

 باشد.به غنی بودن ایران در زمینه منابع ژنتیک از اهمیت خاصی برخوردار می

وضع شد طبق این قانون  1474اولین قانون حمایت از مالکیت فکری در خصوص حق اختراع در سال  المللیحق اختراع در مقررات بین

سال به خود اختصاص دهد. در آن دوران هنوز صنعت و تکنولوژی  10مندی از منافع حاصل از آن را به مدت هر مخترع حق داشت انحصار بهره

کشورهای بریتانیا،  بنابراینزوم حمایت از حق مخترعان، هنرمندان و نویسندگان پی بردند. ها به لچندان توسعه نیافته بود. ولی به تدریج دولت

حق انحصاری مخترع را به رسمیت شناختند. گوناگونی و تنوع نظام  1790، 1762؛ 1623های فرانسه و ایاالت متحده نیز به ترتیب در سال

های مختلف به خصوص المللی در زمینهت یکنواخت و متحدالشکل در عرصه بینحقوق داخلی کشورهای جهان و لزوم تدوین قوانین و مقررا

هایی انداخت نامه و کنوانسیونها و موافقترا به فکر انعقاد پیمان 5حقوقی مالکیت فکری، سازمان جهانی مالکیت فکری و سازمان تجارت جهانی

وانسیون پاریس تا به امروز ادامه دارد و مورد قبول جهانیان قرار گرفته در زمینه ثبت اختراعات یعنی از زمان تصویب کن 1883که از سال 

 پردازیم.ها در چهار گفتار میدر جهت شناسایی بهتر حق اختراع در این مبحث به اختصار به بررسی اهم این معاهدات و کنوانسیو است.

ای شکلی است که شود معاهدهنامیده می PCTکه به اختصار  6معاهده همکاری ثبت اختراعات 1970معاهده همکاری ثبت اختراعات 

این معاهده که با هدف اقتصادی نمودن رونوشت اختراع در سطح  نماید.المللی را تنظیم میهای بینشرایط شکلی مربوط به تنظم اظهارنامه

مکان دسترسی عمومی به اطالعات موجود در اسناد المللی، ساده کردن امور مربوط به ثبت اختراع برای کشورهای عضو، فراهم نمودن ابین

مورد اصالح و  1984و  1979های منعقد و در سال 1970اختراعات و مشارکت هر چه بیشتر کشورها در توسعه و پیشرفت فناوری در سال 

 7امضاء گردید. 2000تا سال  کشور جهان 108بازنگری قرار گرفت، برای حمایت هر چه بیشتر حقوق مالکیت فکری ایجاد شده و توسط حدود 

ترین یکی از مهم 8اندازد.ماه از زمان شروع حق تقدم به تعویق می 30تا  20های ثبت اظهارنامه را به مدت الذکر زمان تحمل هزینهمعاهده فوق

 9المللینظیم یک اظهارنامه بیناهداف معاهده این است که حمایت از حق اختراع را در تعداد زیادی از کشورهای جهان، به طور همزمان، با ت

میسر سازد. تا قبل از انعقاد معاهده هر شخصی که متقاضی ثبت اختراع خود در چند کشور جهان بود ملزم به تنظیم و ارسال چند اظهارنامه 

                                                           
4 . Exam nary system 

5 WTO.  سازمان تجارت جهانی    

6 . Patent co – operation Treaty (PCT 1970) 
7 . Wipe – summary of the patent co – operation Treaty, 2000, Geneva. 

 .10، ص 1378، 14و  13های حقوقی، دانشکده علوم فضایی و خدمات اداری، سال چهارم، شماره والد، حقوق و مدیریت ثبت اختراع، فصلنامه دیدگاهاهلل، ا. ذبیح 8
9 . International  patent  Application. 
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ی متقاضی، دفاتر ثبت اختراع الوکاله و غیره براهای ترجمه، حقبه تعداد کشورها بود و این مسئله عالوه بر تحمیل بار مالی اعم از هزینه

ساخت با کنار گذاشتن کشورها را به لحاظ حجم زیاد کاری که برای بررسی ماهوی تقاضای دریافتی ایجاد شد، با مشکل فراوان مواجه می

اند ضمن توروش سنتی بر طبق معاهده همکاری ثبت اختراع هر مخترعی که خواهان حمایت از اختراع خویش در کشورهای مختلف است می

المللی ثبت اختراع را به یک زبان تکمیل و اسامی کشورهایی مراجعه به یکی از ادارات ثبت اختراع کشورهای مورد نظر خود فرم تقاضانامه بین

سی و مورد برر 10المللی(این تقاضانامه در یک اداره )جستجوی بین که قصد جستجوی حمایت و ثبت اختراع خود در آنها را دارد ذکر نماید.

منظور از  گیرد.المللی نیز توسط همان یک اداره دریافت کننده اظهارنامه صورت میگیرد. بررسی شکلی و جستجوی بینجستجو قرار می

المللی، جستجو در اسناد ثبت اختراع منتشره مربوط به اختراعات قبلی است تا امکان دسترسی به هرگونه سابقه افشاء در جستجوی بین

المللی در صورتی برای شود. اظهارنامه بینراع فراهم گردد. پس از طی این مراحل، نتیجه جستجو در گزارش منعکس میخصوص آن اخت

شود مانعی در این راه ایجاد نکند. بر طبق معاهده نامیده می« المللیجستجوی بین»چه تحت عنوان متقاضی واجد آثار خواهد بود که نتایج آن

المللی بخواهد بررسی ماهوی در خصوص اختراع وی صورت پذیرد. که به اصطالح تواند از اداره جستجوی بیناضی میهمکاری ثبت اختراع متق

المللی قابلیت ثبت را گویند. منظور از بررسی ماهوی این است که آیا اختراع ادعایی، معیارهای بینمی« المللیبررسی مقدماتی بین»به آن 

آور نیست صرفاً به عنوان یک نظریه مشورتی مورد توجه ادارات ثبت اختراع قرار نتایج بررسی، مقدماتی بوده و الزامباشد یا نه؟ البته دارا می

المللی، اداره مربوط، گزارش تحقیقات را به همراه تقاضانامه ادارات ثبت به هر یک از پس از مشخص شدن نتیجه جستجوی بین گیرد.می

شود و در نهایت نماید. در این مرحله اظهارنامه در قوانین داخلی کشورها و مرحله ملی میسال میکشورهای منتخب توسط متقاضی ار

 گردد.ها و بر اساس قوانین داخلی کشورها صادر مینامه اختراع پس از بررسی مدارک و گزارشگواهی

اگیر شدن حمایت از حق اختراع مستلزم فر میالدی(1883)کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و اصول حاکم بر آن

باشد. در نیمه دوم قرن نوزدهم و با گسترش علم و فناوری و بازارها، مسئله حمایت از مالکیت المللی میقوانین و مقررات حمایتی در سطح بین

کشور جهان رسید این  11امضاء  میالدی به 1883نوانسیون پاریس در سال کالمللی با عنوان صنعتی مطرح شد و اولین کنوانسیون بین

در  1925در واشنگتن،  1911در بروکسل،  1900های بعد بارها مورد بازبینی و اصالح قرار گرفت به طوری که در سال کنوانسیون در سال

به  1377سال  تکمیل شد شایان ذکر است که دولت ایران در 1979در استکهلم و در سال   1967در لیسبن،  1958در لندن،  1934الهه، 

ای توسط کشورهای عضو کنوانسیون حاضر جهت حمایت از نامه اتحادیهبه موجب بند اول ماده یک این موافقت . این کنوانسیون ملحق شد

 حمایت از مالکیت صنعتی از اهمیت باالیی برخوردار بوده است.بخاطر مالکیت صنعتی تشکیل شد. این کنوانسیون

 (دسته تقسیم کردچهار توان به مقررات این کنوانسیون را می:) اصول حاکم بر کنوانسیون

در حوزه حقوق مادی  دسته سوم: در برگیرنده قواعد عامی -حق تقدم اصل دسته دوم: به نام  -حق رفتار ملی اصل به نام : دسته اول

نی به تبعیت از نیضو را ملزم به تصویب قواحق و تکلیف هستند یا شامل قواعدی است که کشورهای ع به وجود آورندهاست که شامل قوانین 

گیرد. ایی کنوانسیون را در بر میدسته چهارم: مقررات راجع به چهارچوب اداری در جهت اجرای کنوانسیون است و قیود نه - کنداین قواعد می

ترین قواعد کنوانسیون ترین و اساسیصلیبه عنوان ا« اصل حق تقدم»و « اصل رفتار ملی»که ما در ادامه بحث به بررسی دو مقوله اول یعنی 

 پردازیم.می

نامه که در این اصل موافقت 2نامه پاریس به اصل رفتار ملی اشاره دارد. طبق بند اول ماده  موافقت 3و  2مواد  11. اصل رفتار ملی1

مالکیت صنعتی از همان حقوق و مزایای موسوم است هر یک از اتباع کشورهای عضو اتحادیه در سایر کشورهای عضو از نظر حمایت از 

گیرد. و این حقوق و مزایا به محض ایجاد برای اتباع هر یک از کشورهای برخوردار خواهند بود که قوانین آن کشور برای اتباعش در نظر می

اصل رفتار ملی در مورد اتباع  کنوانسیون رعایت 2ماده  2شود. البته بند عضو کنوانسیون برای اتباع سایر کشورهای عضو نیز برقرار می

کنوانسیون نیز این مفهوم را  3ماده  مندی از این حقوق را منوط به داشتن اقامت در آن کشور نکرده.نسیون و بهره کشورهای عضو کنوا

عضو کنوانسیون و گسترش بیشتری داده و این اصل را در مورد اتباع کشورهایی که عضو کنوانسیون پاریس نیستند به شرط اقامت در کشور 

نکته قابل ذکر در این جا این است که اصل رفتار ملی و  12داند.در آن کشور جاری می« واقعی و مؤثر»صنعتی یا تجاری  به شرط داشتن مقر

ق در نامه قاعده فوموافقت 2ماده  3وفق بند  در خصوص شرایط بهره مندی از حقوق توسط اتباع کشور های عضو در مقام ثبوت حق است. و

باشد. واژه تبعه که در صدر مقام اثبات این حقوق و درخصوص آیین دادرسی و تشریفات قضایی در رابطه با خارجیان الزم الرعایه و جاری نمی

« اصل رفتار ملی»کنوانسیون بدان اشاره شده است هم شامل اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی است. وفق ماده مذکور،  2ماده  1بند 

نکته مهمی که در این ماده باید به آن توجه کرد موضوع تعیین  دهد.شود که قوانین مختلف داخلی به اتباع خود میم امتیازاتی میشامل تما

                                                           
11. International search. 
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داخلی هر کشور در بحث تابعیت قانون به این که  توجهبا  رسد.تابعیت است. در خصوص تعیین تابعیت ذکر چند نکته ضروری به نظر می

این بدین  .تعیین تابعیت افراد ارتباط مستقیم با حاکمیت کشورها داشته و از مسائل مربوط به آن استنتیجه گرفت که می توان حاکم است. 

 .گرددشود شامل اتباع سایر کشورهای عضو نیز میطور که شامل اتباع یک کشور خاص عضو کنوانسیون میمعناست که قانون داخلی، همان

در صورت وجود تابعیت  برد.تار ملی امکان هرگونه تبعیض به ضرر اتباع سایر کشورهای عضو را از بین میلذا در این رابطه، وجود اصل رف

در اجرای این اصل  کند مالک عمل خواهد بود مگر در موارد خاص و استثنایی.مضاعف برای شخص، تابعیتی که خود شخص بدان استناد می

گیرد. یعنی در صورت تغییر تابعیت شخصی، آن قوق و مزایای مذکور در باال مالک عمل قرار میمندی از حتابعیت افراد در زمان تقاضای بهره

 2که با توجه به اطالق ماده  آخرین نکته این است تواند به تابعیت سابق خود جهت اعمال حق و استفاده از اصل مزبور استفاده کند.فرد نمی

 وجود ندارد.« معامله متقابل»اجرای مقررات به و مشروط ساختن برای کشورهای عضو امکان مقید کردن  کنوانسیون

گردد. اعمال و اجرا می ،های صنعتی از جمله حق اختراعاین حق در موافقت نامه پاریس در خصوص برخی از مالکیت . اصل حق تقدم2

اصل حق تقدم بدین معناست که بر اساس یک تقاضانامه یا اظهارنامه قانون ثبت اختراع که در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون تسلیم شده 

کنوانسیون  باشد درخواست کننده گواهی اختراع در یک مدت زمان معین در سایر کشورهای عضو کنوانسیون مجاز خواهد بود که تقاضای ثبت

شود در حکم تقاضانامه تسلیمی در به عبارت دیگر اظهار نامه مؤثری که در کشور بعدی تسلیم می خود را نموده و دارای حق تقدم است.

جب از زمانی بین تسلیم اظهارنامه و اظهارنامه دوم مو هتاریخ ثبت اظهارنامه اولیه خواهد بود و حوادثی چون افشاء و انتشار اختراع در فاصل

 بین رفتن حق متقاضی در حمایت و ثبت اختراعش در کشور بعدی نخواهد شد. 

. سازمان جهانی مالکیت فکری سازمانی است که در جهت تضمین حمایت از حقوق  (WIPO)سازمان جهانی مالکیت فکری 

ه رسمیت شناختن مخترعان و مؤلفان و نیز المللی و در راستای بپدیدآورندگان و صاحب آثار، محصوالت و فرآیندهای فکری در سطح بین

المللی در جهت حمایت از نماید و برقراری این نوع نظام بینتشویق آنان و اهداء جوایز و هدایا به ابتکار و خالقیت و نوآوری آنها فعالیت می

محرک در پیشرفت و توسعه خالقیت  تواند نقشی بسیارباشد میمحصوالت و فرآیندهای ابتکاری که محصول خالقیت و نوآوری انسان می

یکی  می توان گفت  بشری ایفا نماید و در نهایت با شکوفایی اقتصادی کشورها به بهبود وضعیت زندگی مردم در سراسر جهان کمک نماید.

مالکیت فکری در های خالقانه و ارتقاء حمایت از به منظور تشویق فعالیت 1976تخصصی سازمان ملل است که در سال آژانس از شانزده 

گردد. در این سال نمایشگاهی تحت عنوان باز می 1873پیدایش سازمان جهانی دارائی فکری به رویدادی در سال  جهان ایجاد شده است.

ی تحریم المللی مبتکرین در وین برگزار گردید. اغلب مدعوین این نمایشگاه را به دلیل سرقت افکار و عدم احترام به اموال معنونمایشگاه بین

برای حمایت از دارائی فکری بر پا گردید و کشورهای  1883نظران، ده سال بعد کنوانسیون پاریس در سال های صاحبنمودند. در پی تالش

ر کنوانسیون برن با هدف حمایت از آثار ادبی و هنری پا به عرصه ظهو 1886ایجاد نمودند. در سال  المللیعضو برای انجام وظایف، اداره بین

کنوانسیونی به نام تأسیس سازمان جهانی دارائی  1967ای نیز برای انجام امور اداری آن ایجاد گردید. متعاقب آن در سال گذاشت و اداره

به فکری در استکهلم با هدف ایجاد هماهنگی بین این دو اداره و توسعه ابزار الزم برای این سازمان به عنوان یکی از شانزده آژانس وابسته 

بخشد و انتقال تکنولوژی را به کشورهای در حال پیشرفت تسهیل نماید  ءهای دارائی فکری را ارتقاازمان ملل معرفی گردید تا بتواند فعالیتس

منشور حقوق بشر سازمان ملل )حق دارائی فکری( افراد از  27طبق ماده  و بدین وسیله توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را ایجاد نماید.

گردند. در دارائی فکری نیز مانند دیگر حقوق مالکیت، خالق مند میایت منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی و هنری بهرهحم

گردد. تا پیش از تأسیس سازمان مذکور مند مییا مالک پروانه ثبت اختراع، نشان تجاری و حق چاپ و تکثیر از منافع اثر یا سرمایه خود بهره

 بر عهده داشت« بیرپی»نامه برن راجع به مالکیت ادبی را تشکیالتی با عنوان چنین موافقتنامه پاریس و همر مربوط به موافقتامو

های عضو و اعضای اتحادیه پاریس مجمع عمومی )اعضای این مجمع را نمایندگان کلیه دولت: سازمان جهانی مالکیت فکریالف( ارکان 

العاده که به دعوت مدیر کل به تقاضای دهد و دارای دو نوع اجالس عادی که در هر دو سال یکبار تشکیل و اجالس فوقو برن تشکیل می

که های عضو سازمان اعم از این. اجالس )اجالس از دولت2شود.( تشکیل میکمیته هماهنگی و یا با تقاضای یک چهارم کشورهای عضو مجمع 

فنی به سایرکشورها و تصویب بودجه دوساله خود فعالیت  ،شود و درزمینه ارائه کمک حقوقیتشکیل می نهعضو اتحادیه پاریس یا برن باشند یا 

 شود.( دیرکل در مقر سازمان واقع در ژنو تشکیل میکند و جلسه عادی اجالس همزمان با اجالس مجمع عمومی به دعوت ممی

حمایت از مالکیت فکری در سراسر جهان  ء. اعتال1 ترین آنها به شرح ذیل است:مهم: اهداف و وظایف سازمان جهانی مالکیت فکریب(

ها و ملل به منظور حمایت از دولت. تشویق 2(المللیهای بینها و در صورت امکان همکاری با سایر سازماناز طریق همکاری میان دولت

و هماهنگ سازی قوانین  سازی. کمک به کشورها در جهت یکسان3 (المللیهای بینمالکیت فکری از طریق انعقاد معاهدات و موافقت نامه

 ها.ه. تمهید و تسهیل زمینه همکاری اداری بین اتحادی5های متقاضیهای فنی و حقوقی با دول و سازمان. همکاری4 (ملی

  (TRIPS) تریپس گیری موافقتنامهالف( روند شکل  (TRIPSهای تجاری مرتبط با حقوق مالکیت فکری )نامه جنبهموافقت 
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استفاده بسیاری از محصوالت و عالئم تجاری که در تملک و حمایت ایاالت متحده آمریکا بود مورد تقلید و سوء 1980در طول دهه 

با کشورهای دیگر از هرگونه تقلید بیشتر آنها ممانعت به  امر دولت آمریکا را بر آن داشت تا با مذاکرات دوجانبهوسیعی قرار گرفته بود. این 

های بیشتر و عمل آورد. در این راستا مذاکرات متعددی را با کشورهای مختلفی انجام داد اما از آن جا که صنایع این کشور خواستار حمایت

این که  بهبا توجه   برآمد. بودند، دولت آمریکا به منظور دستیابی به چنین حمایتی در صدد مذاکرات چند جانبه المللیمؤثرتری در سطح بین

را مکان مناسبی برای مبارزه با کاالهای تقلبی و جلب  دولت آمریکا گات بودند. های متعاهد گاتکشورهای متعددی در آن زمان از طرف

( یعنی در 1973 – 1979های )ل سالطوحمایتی مؤثرتر در این زمینه دانست و بدین ترتیب اقدام به شروع مذاکرات چندجانبه کرد. در 

های دیگر دولت تالش های دیگر قرار نگرفت.فپیشنهادهایی را برای ارائه چنین توافقی ارائه کرد که مورد توافق طر حین مذاکرات دور توکیو

باشد و موارد نامه گات فقط شامل کاالهای محسوس میآمریکا با این استدالل کشورهای در حال توسعه به رهبری برزیل و هند که توافق

نجامید. گفتنی است در باشد به شکست امی (WIPO)مربوط به حقوق مالکیت فکری در صالحیت و کنترل سازمان جهانی مالکیت فکری 

گونه بودند که در خصوص جلوگیری از ورود و توقیف کاالهای تقلبی اشاراتی داشتند و هیچ 20و 9هایی از موادنامه گات فقط قسمتموافقت

فته( ایجاد کم این احساس بین برخی کشورها )به خصوص کشورهای توسعه یاآور دیگری در این رابطه وجود نداشت کمقاعده و قانون الزام

( 1 ها عبارتند از:ترین این زمینهالمللی کارایی ندارد و اثربخش نیست. مهمهای مرتبط با تجارت بینشد که مقررات گات در برخی زمینه

عدم توجه به تجارت خدمات در مقررات ( 2 استثناء کردن دو بخش مهم از تجارت یعنی کشاورزی و منسوجات از اعمال مقررات گات.

متفاوت بودن استانداردهای ملی در حمایت از مالکیت فکری و عدم اجرای کامل (  3 نامه گات و اختصاص مقررات صرفاً به تجارت کاال.تموافق

(  4 المللی در کشورها.گذاری بینو صحیح استانداردها از سوی کشورها و متعاقب آن افزایش کاالهای تقلبی و ایجاد مانع بر سر راه سرمایه

ها و گیریسرانجام پس از پی ضعف نظام اداری و تشکیالتی گات.( ن جه و حمایت از حقوق مالکیت فکری در اعمال مقررات گات.عدم تو

 های فراوان کشورهای صنعتی از قبیل آمریکا، کشورهای اروپائی و ژاپن در مذاکره به تهیه دستور کار مذاکرات دور اروگوئه و پیشنهادهاییتالش

سپتامبر  20حل مناسب ارائه گردیده بود، موضوعاتی را در اعالمیه وزیران درهای کلمبیا و سوئیس جهت یافتن راهتوسط دولتکه پس از آن 

گروه مذاکره کنندگان حقوق مالکیت فکری  1989وارد کرده و راه را برای مذاکرات در این خصوص در دور اروگوئه هموار کردند. در طول سال 

مجموعه این نظرات در قالب پنج متن ظاهر گردید که هر یک متعلق به آمریکا،  1990تلف نائل آمدند که در اوایل سال به اظهار نظرهای مخ

گردید که در تضاد و مخالفت با اتحادیه اروپا، ژاپن و سوئیس و کشورهای در حال توسعه بود، گفتنی است هر یک از متون شامل مواردی می

گزارشی توسط دبیرکل وقت گات منتشر گردید که در آن سعی شده بود این اختالفات به صورتی ممکن  1991ل در نوامبر سا یکدیگر بودند.

الذکر قرار گرفت ولی نهایتاً در نشست وزیران در مراکش در در کنار یکدیگر قرار بگیرند. این طرح مورد مخالفت هر یک از صاحبان متون فوق

سر متنی صورت پذیرفت، که این متن در نهایت به امضای نمایندگان کشورهای شرکت کننده رسید.  توافق نهایی بر 1994آوریل  15تاریخ 

به عنوان یکی از اسناد غیرقابل تفکیک سند نهایی دور اروگوئه و  (TRIPs)های تجاری حقوق مالکیت فکری نامه جنبهبدین ترتیب موافقت

نامه عمومی مربوط نامه عمومی مربوط به تجارت کاال و موافقترت جهانی در کنار موافقتهای سازمان تجانامهچنین یکی از ارکان موافقتهم

 به تجارت خدمات شکل گرفت. 
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  نتيجه گيري
با توجه به عزم ایران جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی و همچنین روند رو به رشد جهانی شدن، تدوین، تصویب و اجرای هر چه 

بیشتر قوانین مرتبط با حقوق مالکیت فکری به ویژه در زمینه حقوق مالکیت صنعتی و تجاری و باالخص مبحث اختراعات برای حمایت از 

ده مخترعین کشور و از همه مهمتر رعایت بیشتر قوانین مرتبط با حق اختراع منطبق با الگوهای هماهنگ نظیر حقوق و فعالیتهای گستر

موافقت نامه تریپس امری ضروری و حیاتی در نظام حقوقی کشور می باشد. به همین منظور حمایت قوی و موثر از حقوق مالکیت فکری 

حقوق مالکیت صنعتی و تجاری نقش اساسی در پدید آوردن انگیزه در نوآوران و خلق آثار باالخص حق اختراع به عنوان یکی از شاخه های 

ه عنوان ایفا می کند. بنابر این اختراع به عنوان پدیده نو و اجتناب ناپذیر نتیجه همان میل ذاتی انسان است که لزوم حمایت از حق اختراع را ب

و تعالی جوامع توجیه می کند. و تنها در محیطی که مخترعان آن فارغ از دغدغه  حقی انحصاری در جهت ایجاد بستر مناسب برای رشد

حمایت های حقوقی و کیفری الزم نسبت به فرآورده های فکر خویش هستند، اندیشه خلق آثار نو و بکر تقویت می شود. اهمیت حقوق 

ترعین و نوآوران و تسهیل ثبت بین المللی حقوق و از طرفی مالکیت فکری در سطح بین المللی و جهان امروز و حمایت کافی و وافی از مخ

تدوین قوانین و مقررات حمایتی و انعقاد موافقت نامه و کنوانسیون های بین المللی، باعث تشویق کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران 

ام با سایر کشورها در راستای حمایت از حقوق مالکیت گردید تا با تصویب قوانینی منطبق با الگوهای فراگیر همچون موافقت نامه تریپس، همگ

قانون  فکری به ویژه حق اختراع و الحاق به کنوانسیونها بین المللی قدم های موثر بردارند و مصداق بارز این دسته از قوانین و مقررات داخلی،

انداردها و چهارچوب های مقررات در اسناد و است که هماهنگی و همخوانی مناسبی با است 1310ثبت عالئم تجاری و اختراعات مصوب 

تی معاهدات بین المللی به ویژه موافقت نامه تریپس دارد. همچنین باید در موارد بسیاری از جمله بحث ضمانت اجرا و اقدامات تامینی و تربی

تحت حمایت مالکیت فکری قرار گیرند،  حمایت های بیشتر و گسترده تری از حق اختراع به عمل آید. از آنجا که موضوعات جدید که بایستی

ئم و از طرفی با توجه به نیاز جوامع به تدوین و تغییر مقررات جدید در رابطه با حقوق مالکیت فکری منطبق با شرایط و مقتضیات زمان که دا

مفاد موافقت نامه تریپس، با  رو به تغییر و گسترش است و همینطور برای هماهنگ سازی بیشتر و انطباق هر چه بیشتر مقررات داخلی با

به تصویب، مجلس شورای  7/8/1368ایجاد تغییراتی در متون قانون موصوف، قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و عالئم تجاری در تاریخ 

ون جدید ثبت اختراعات، اسالمی رسید که تا حدود زیادی استانداردهای حداقل مقرر در مفاد موافقت نامه تریپس را دارا می باشد. همچنین قان

( را رفع کرده البته اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری به خصوص 1310تا حدود زیادی اشکاالت موجود قانون قبلی )قانون مصوب سال 

این حقوق اختراعات باعث شد )بویژه از قرن نوزدهم میالدی( کنوانسیونها، موافقت نامه ها، معاهدات بین المللی بسیاری برای حمایت از 

درسطح بین المللی به تصویب برسد که مهمترین آنها موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری تریپس به عنوان یکی از موافقت 

 نامه های سازمان تجارت جهانی است. 

 

 پيشنهادات
که صاحبان حق انحصاری اثر بتوانند  درقانون مالکیت فکری فرض برآن است که اندیشه های خالق هنگامی برانگیخته و رشد می باید

از نظر مالی از کارخود بهره ببرند وحقی برکنترل نسخه برداری از اثر خودرا داشته باشند. علیرغم تصویب قانون ثبت اختراعات، طرحهای 

اری موارد با مقررات و با وجود نکات مثبت و ارزنده در حقوق داخلی و هماهنگی و همسویی در بسی 1386صنعتی و عالئم تجاری مصوب 

موافقت نامه تریپس، نواقص و کاستی هایی در حقوق داخلی و بعضاً در نظام حقوقی ما باالخص در زمینه اجرا وجود دارد که در راستای رفع 

 آنها، پیشنهادهایی به شرح ذیل در خصوص حقوق مالکیت فکری به ویژه در زمینه اختراعات ارائه می گردد. 

الحاق به معاهده همکاری ثبت اختراع منافع بسیار زیادی برای کشور در عرصه ثبت بین المللی اختراعات دارد و به  از آنجایی که -1

طور مستقیم رشد علمی اختراعات و نوآوری ها را به همراه خواهدداشت. به همین خاطر باید در مجلس شورای اسالمی سند الحاق ایران به 

هرچه سریعتر مبادله گردد. تا مسئولین محترم تمهیدات الزم جهت سرعت بخشیدن  (WIPO)الکیت فکری این معاهده، با سازمان جهانی م

از آن  به این معاهده را اتخاذ نمایند. تا بر اساس مقررات این معاهده، اعتبار اختراعات مورد بررسی مراجع علمی بین المللی قرار گرفته و پس

 . کشور در دنیا حمایت جدی شود 140توسط 

کشورهای توسعه یافته اهمیت وجود مخترعین و نخبگان و لزوم شکوفایی فکر و اندیشه را برای پیشرفت جامعه درک کرده اند،  -2

بنابراین در عرصه حمایت از مالکیت فکری سرمایه گذاری های هنگفتی می کنند و این عامل پیشرفت آنها نسبت به کشورهای در حال توسعه 

ود سرمایه گذاری بیشتری در این زمینه از طریق دولت و مسئولین ذی ربط صورت بپذیرد. زیرا نگاه فرابخشی، کالن و است. پیشنهاد می ش

اساسی برای تقویت علم و دانش از سوی مسئوالن امری ضروری است. به همین منظور ما نیازمند عزم ملی مسئوالن و دولتمردان در خصوص 

 سرمایه در کشورمان هستیم. 
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در زمینه اقدامات تامینی و تربیتی کامل تر و جامع تر از  1310موعه قوانین و مقررات مالکیت صنعتی ایران در قانون سال مج -3

است. دراین زمینه در قانون جدید نواقص و خالهای بسیاری موجود است که پیشنهاد می شود در این  1386مقررات موجود در قانون سال 

و همچنین سایر مقررات تأمینی و تربیتی در قانون جدید به آئین نامه ارجاع گردد و یا اینکه در موارد فوق از ابتدا مورد از طریق تامین دلیل، 

 در قانون فعلی به صراحت قید و پیش بینی شود. 

( و هماهنگی و همخوانی با استانداردهای بین 1310علی رغم برطرف کردن کاستی ها و نواقص قانون قبلی ) (1386)قانون جدید -4

المللی خصوصاً موافقت نامه تریپس هنوز انتظارات را برآورده نمی کند، پیشنهاد می شود با وجود اعمال یک سری تغییرات مثبت، اشکاالت 

اشکاالت استفاده از روش اعالمی در اعطای گواهی های اختراع است. متاسفانه ثبت اختراعات در  قانون قبلی در آن رفع شود. از جمله این

قانون فعلی مانند گذشته همچنان اعالمی است. این نوع ثبت با توجه به شرایط فعلی جهان و مطالعات صورت پذیرفته در کشورهای مختلف، 

نهاد می شود با پیوستن به این معاهده هر چه سرعتر از سیستم پیش آزمایی )تحقیقی( به سیستم پیش آزمایی )ارزیابی( مبدل شده است. پیش

 برای ثبت اختراع استفاده کنیم تا کشورهای دیگر به راحتی نتوانند اختراعاتشان را بدون بررسی علمی، دراین کشور به ثبت برسانند. 

لمللی و عالئم تجاری، اتصال دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی ضرورت ایجاد بانک اطاعات اختراعات ثبت شده داخلی و بین ا -5

همچنین تطبیق سیستم مکانیزه با وظایف جدید قانون و به روز نمودن آن، امری مهم و ضروری است پیشنهاد می شود در این زمینه هم و

 اقدامات الزم توسط مسئولیت صورت پذیرد. 
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