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مقدمه
امروزه خلق ثروت بر پایه علم و فناوری یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه جوامع بشری محسوب
میشود .در کشور ما نیز با ابالغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری بر
این مهم و به فعالسازی کلیه امکانات و منابع کشور بهمنظور توسعه کارآفرینی تأکید ویژه شده
است .بیشک برای تحقق این اهداف نیازمند سازوکارها و زیرساختهای مناسب میباشیم.
یکی از زیرساختهایی که میتواند ضامن موفقیت اقتصادی و فناوری پژوهشگران و شرکتهای
دانشبنیان در عصر داناییمحوری باشد ،توجه به «حقوق مالکیت فکری» است .پژوهشگران و
شرکتها با بهره گیری از نظام حقوقی مالکیت فکری ،قادر خواهند بود تا چتر حقوقی کارآمدی
برای فرایند خلق ایده تا صادرات فناوری و تجاریسازی خودشان فراهم آورند .با توجه به اینکه
غالب داشتههای پژوهشگران و شرکتهای دانشبنیان از جنس داراییهای فکری است لذا
«مدیریت و حفاظت حقوقی از داراییهای فکری» امری اجتنابناپذیر خواهد بود .از سوی دیگر،
برای وارد شدن به عرصه اقتصاد جهانی باید با ادبیات خاص دنیای تجارت که یکی از مباحث
کلیدی آن» «Intellectual Property Lawیا همان حقوق مالکیت فکری است ،آشنا شد.
بهطور خالصه و در یک جمله میتوان بیان داشت که« :ندانستن مباحث حقوق مالکیت فکری
برای پژوهشگران و شرکتهای دانشبنیان یک تهدید جدی و دانستن آنها بهعنوان یک فرصت
بزرگ خواهد بود».
این کتابچه باهدف ترویج مقوله مالکیت فکری در میان پژوهشگران و شرکتهای دانشبنیان و
صنایع کشور گردآوریشده است.
در این شماره پس از تعریف «حقوق مالکیت فکری» و بیان تاریخچه آن ،به توصیف و تبیین
اهمیت حقوق مالکیت فکری و انواع آن پرداخته میشود و مباحثی از قبیل قوانین ،کنوانسیونها و
معاهدات بینالمللی و داخلی در این حوزه در کتابچه شماره  2به چاپ خواهد رسید.
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معرفی مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی

مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی ،مرکز رشدی وابسته به پژوهشگاه نیرو است که بر اساس مصوبه
هفدهمین جلسه هیئت امناء پژوهشگاه نیرو و با ارائه خدمات حمایتی به شرکتها و واحدهای فناور مستقر
در مرکز ،از ایجاد و توسعه کسبوکارهای دانشبنیان و فناورانه در صنعت برق و انرژی پشتیبانی مینماید.
اهم اهداف و مأموریتهای مرکز را بهاختصار میتوان در موارد زیر خالصه نمود:
 رفع مشکالت و نیازهای صنعت برق کشور از طریق جذب ،پذیرش و حمایت از شرکتهای فناور
مستعد
 فراهم نمودن زمینه ارتقاء کمی و کیفی شرکتهای فناور در جهت تکمیل چرخه توسعه فناوری
 حاکمیت دیدگاه کاربردی ،تفکر تجاریسازی و حرکت نتیجه محور در فعالیتهای علمی و پژوهشی
 استقرار چارچوبهای مدیریتی و اقتصادی در پروژهها و طرحهای فنی
 استفاده از پتانسیل صنعت برق و انرژی کشور در بخشهای دولتی و خصوصی ،بهویژه پژوهشگاه
نیرو
 روانسازی مقررات و تسهیل فرآیندهای کاری و مدیریتی مربوط
 ایجاد و راهبری شبکه مراکز رشد مرتبط با حوزه برق و انرژی و هموار نمودن مسیر توسعه کسبوکار
در عرصه بینالمللی

مزیتهای ویژه مرکز
پژوهشگاه نیرو را میتوان بهعنوان چهارراه ارتباطی اهالی صنعت برق قلمداد کرد چراکه ساالنه دهها نمایشگاه
و همایش تخصصی در آن برگزار میشود و از طرفی محل استقرار مهمترین آزمایشگاههای مرجع صنعت و
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تبادل پروژههای مهم آن میباشد .به دیگر سخن پژوهشگاه ،فن بازار دائمی و تخصصی صنعت برق کشور
است .با توجه به اینکه مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی در بطن پژوهشگاه نیرو شکلگرفته و در
مجاورت صنعت برق کشور قرار دارد ،مزایای رقابتی ویژهای بر آن مترتب است که برخی از اهم این مزایا به
شرح زیر است:
 دسترسی به آزمایشگاههای تخصصی و مرجع
 استفاده از دانش فنی مدون پژوهشگاه و منابع و مراجع علمی بینالمللی
 بهرهگیری از توان علمی کادر پژوهشی و سایر ظرفیتهای پژوهشگاه (مدیریت پژوهش و )...
 تجاریسازی نتایج تحقیقات پژوهشگاه و استقرار شرکای تجاری پژوهشگاه در مرکز
 قرار گرفتن حلقه تقاضا (توسعه بازار) پیش از حلقه عرضه (توسعه و محصول)
 تشکیل جریان مستمر عرضه و تقاضا بین مرکز و بدنه صنعت برق
 تداوم بازار از راه حرکت در جهت سیاستها و اولویتهای وزارت نیرو
 تمرکز بر حوزههای تخصصی تشکیل خوشههای تخصصی و همافزایی واحدهای فناور

برنامه و فعالیتهای جاری مرکز
با توجه به آنکه مرکز در حال عبور از دوره تأسیس به دوره تثبیت است ،ضمن ادامه دادن به برنامههایی
که از ابتدا در دستور کار مرکز قرار داشت ،برنامههای تازهای نیز برای تثبیت جایگاه مرکز در دست اقدام
قرار دارد .یکی از مهمترین محورهای این برنامهها به حضور مؤثر در فضای صنعت برق و انرژی برمیگردد.
بر این اساس ،مرکز انشاء اهلل ازاینپس در نمایشگاهها و همچنین نشستهای تخصصی ،همکاری با
سندیکاهای صنعت برق و انجمنهای صنفی و  ...حضور پررنگی خواهد داشت .در عرصه بینالملل نیز
مرکز به دنبال ایجاد ارتباط مؤثرتر با سایر مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری بهویژه در قاره آسیاست
که در این زمینه تالشهایی نیز تاکنون صورت گرفته است .یکی دیگر از حوزههای فعالیتهای پیش روی
مرکز در دوره تثبیت ،ایجاد فضایی برای تبادل نظریات و انتقال تجربیات خبرگان صنعت برق است که این
موضوع از طریق برگزاری نشستهای ماهیانه با خبرگان این صنعت دنبال خواهد شد .در عرصه داخلی
نیز ،تمرکز روی به ثمر نشستن نتایج تالشهای واحدهای فناور ،تالش برای جذب شرکتهای لنگر،
راهاندازی خوشههای فناوری داخلی و کنسرسیوم صادراتی ،تثبیت خدمات پایهای و همچنین تالش بیشتر
برای تأمین مالی طرحهای فناورانه مستقر در مرکز از زمره برنامههای مرکز بشمار میآیند.

3

آنچه باید درباره مالکیت فکری بدانید…

 -1مالکیت فکری چه مفهومی دارد؟
باوجود اینکه ارائهی یک تعریف دقیق از مالکیت فکری چندان هم ساده نیست بسیاری از مردم تا حدودی
با این عبارت و مفهوم آن آشنا هستند ،در هنگام خرید یک کتاب و یا هنگام خرید یک دستگاه الکترونیکی
این نکته موردپذیرش قرارگرفته است که نویسندهی کتاب یا مخترع دستگاه ،مالکان اولیه واصلی ایده و
فکر خود هستند .مالکیتی که بر یک شیء نیست بلکه درواقع بر فکر و ایدهای است که منجر به نوآوری
در صنعت یا نگارش یک کتاب و یا رونق یک نام تجاری شده است .همین مالکیت باعث میشود بهراحتی
نتوان یک کتاب را کپی کرد یا محصوالتی با نشان تجاری تقلبی به بازار عرضه نمود.
علت اینکه عبارت «مالکیت فکری» کمی پیچیده به نظر میرسد این است که کاربرد کلمات «مالکیت»
و «فکری» با استعمال رایج در محاورات روزمره اندکی متفاوت است .برای سادهتر شدن مفهوم این عبارت
میتوان هرکدام از این دو کلمه را در معنای خاص خود در این عبارت ،بررسی نمود؛
«مالکیت» :منظور مالکیت و تصاحب چیزی است که نمود بیرونی ندارد؛ برای مثال یک نویسنده مالک
محتوای کتابی است که نوشته است و یک کارخانه تولید پوشاک برای همیشه مالک عالمت و نشانی است
که محصوالت خود را تحت آن نام عرضه میکند.
«فکری» :مالکیت فکری عمدتاً ناشی از فکر و ایدهی شخصی است که آن را ایجاد کرده است ،یک اختراع
محصول فکر و نبوغ مخترع خود است و یک قطعهی موسیقی زادهی ذهن آهنگسازی است که آن را
برای اولین بار نواخته است.
در اسناد بینالمللی ،تنها تعریفی که از حقوق مالکیت فکری در دست میباشد ،در مادهی دوم کنوانسیون
تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری است که این حقوق را صرفاً اینچنین نام میبرد:
فعالیتهای ادبی ،هنری و علمی ،اجرای برنامههای هنری هنرمندان ،اختراعات در تمام زمینههای ناشی
از تالش انسانی ،اکتشافات علمی ،طرحهای صنعتی ،عالئم تجاری و حمایت در برابر رقابت غیرمنصفانه.
عالوه بر موارد فوق امروزه ،موارد دیگری نیز چون حمایت از گونههای گیاهی ،طرحهای ساخت مدارهای
یکپارچه ،اسرار تجاری و اطالعات محرمانه و دانش سنتی ،منابع ژنتیکی و فرهنگ و ادب عامه وجود دارند
که جزء موضوع حقوق مالکیت فکری قرار میگیرند .حقوق مالکیت فکری به خالق یا مالک یک حق
اختراع ،عالمت تجاری یا مؤلف یک اثر این امتیاز را میدهد که از اثر خویش بهره برده یا در آن زمینه
سرمایهگذاری کند .بنابراین میتوان گفت که حقوق مالکیت فکری مجموعهای از قوانین و مقرراتی است
که از اثرات ناشی از فکر ،خالقیت و ابتکار بشر حمایت کرده و در این راستا یک سری حقوق مادی محدود
به زمان و حقوق معنوی دائمی به پدیدآورنده آن اعطاء مینماید.
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 -2اولین بار قانون مالکیت فکری در کجا مطرح شد؟
باوجود ریشهدار بودن موضوع مالکیت فکری ،حقوق مالکیت فکری موضوع جدیدی است .در سال 1690
جان الک در کتاب "دو رساله" خود ،مالکیت یک اثر هنری را به مؤلف آن نسبت داد .اما اولین قوانین در
این زمینه با پیشرفت صنعت چاپ و حمایت از مؤلفان در برابر مسئله چاپ غیرمجاز وضع گردید .اولین
قانون مربوط بهحق مؤلف در دنیا" ،قانون آن ) " (the statute of Anneاست که در سال 1710میالدی
در پارلمان انگلیس وضع گردید این قانون مؤلف را بهعنوان دارنده حق صدور جواز نسخهبرداری معرفی
میکند.
در فرانسه ،لویی شانزدهم در سال  1977در این زمینه فرمانی را صادر کرد و در آمریکا ابتدا با وضع قانون
محلی در سال  ،1783حقوق مالکیت فکری بنانهاده شد و سپس در سال  1789بهصورت یکی از اصول
قانون اساسی متجلی شد .اصطالح مالکیت فکری ) (Intellectual Propertyبرای اولین بار در اکتبر
 1845در دادگاه ماساچوست در مورد قضیه ثبت اختراعات  Davoll Brownو شرکایش ،مورداستفاده
قرار گرفت .هرچند که برخی دیگر از نویسندگان معتقدند که اصطالح مالکیت فکری به قبل از سال 1845
برمیگردد .بهطور مثال بر طبق فصل  1قانون فرانسه که در سال  1791تصویب شد تمامی اختراعات جدید
از حقوق نویسنده و مخترع بهحساب میآمد و تمامی حقوق آن اختراع از  5تا  15سال برای وی محفوظ
بود .تا قبل از سال ،1967اصطالح مالکیت فکری بهصورت غیررسمی بکار میرفت ولی از سال  1967که
سازمان جهانی مالکیت فکری تأسیس شد این سازمان تالش زیادی را در جهت توسعه این اصطالح انجام
داده است.
در قوانین ایران حمایت از حقوق مالکیت صنعتی دارای سابقه طوالنی است و قوانین متعددی در رابطه با
مالکیت صنعتی به تصویب رسیده و اولین قانونی که در ایران در رابطه با مالکیت صنعتی به تصویب رسیده
به قانون سال  1304برمیگردد.
در سال  1310نیز با توجه به شرایط و احتیاجات زمان ،قانون ثبت عالئم و اختراعات در  51ماده به تصویب
مجلس وقت رسیده است .این قانون دارای آییننامه جامعی است .قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان
نرمافزارهای رایانهای در سال  1379در  17ماده به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است .آییننامه
اجرائی این قانون نیز بعد از سه سال به تصویب هیئت دولت رسید .جدیدترین قانون در این خصوص ،قانون
حمایت از نشانههای جغرافیایی است که در سال  1383به تصویب رسیده است.
اولین رویکرد قانونی در مورد مالکیتهای ادبی و هنری در مواد  245الی  248قانون جزا مصوب
 1310/5/15صورت گرفت .در سال  1348با تصویب قانون "حمایت از حقوق مؤلفان و منصفان و
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هنرمندان" مالکیت ادبی و هنری به رسمیت شناخته شد .در این قانون به برخی آثار ازجمله ترجمه کتاب
یا جزوات و نشریات توجه نشده بود .برای رفع این نقیصه در سال  1352قانونی تحت عنوان"قانون ترجمه
و تکثیر نشریات و آثار صوتی" به تصویب رسید.

 -3چرا حقوق مالکیت فکری اهمیت دارد؟
امروزه موضوع مالکیت فکری اهمیت باالیی پیدا کرده است تاجایی که به عنوان یک شاخه از علم حقوق
به آن پرداخته میشود.
ماده  27اعالمیهی جهانی حقوق بشر ،حق برخورداری از منافع معنوی و مادی ناشی از هرگونه محصول
فعالیت علمی ،ادبی یا هنری را در کنار حقوق بشری نظیر حق حیات ،حق آزادی بیان و اندیشه به رسمیت
میشناسد .همین موضوع در پی بردن به اهمیت و جایگاه مقولهی حقوق مالکیت فکری کفایت میکند
چراکه یکی از حقوق اساسی انسان محسوب شده است.
محصول هوش انسانی ،در مقایسه با سایر کاالها و محصوالت دارای سه خصیـصه ویژه اسـت:
 نتیجه مستقیم کار فکری انسان است.
 در اثر مصرف از بین نمیرود.
 بهراحتی عرضهشده و قابلیت تکثیر دارد.
مشابه با ساختار نظام قانونی که به زندگی فرهنگی و اجتماعی نظم میدهد مقررات و قوانین مالکیت نیز
میتواند حلقه ارتباطی دنیای افکار و اندیشههای انسان باشد .بهطور مثال بدون وجود این حقوق ،انگیزه
مؤلفان و نویسندگان برای خلق اثر از بین خواهد رفت .فرض اساسی در قانون مالکیت فکری این است که
اندیشههای خالق انسانی زمانی شکوفا میشود که صاحبان حق انحصاری اثر ازنظر مالی از کار خود
بهرهمند شوند و نسخهبرداری از اثر خود را تحت کنترل داشته باشند .به سبب همین حمایت است که با
هر بار خرید محصول موردحمایت مالکیت فکری درواقع بخشی از قیمت آن بهعنوان سهم ایده پرداز
محصول پرداخت میشود .بخشی از قیمت یک کتاب متعلق به نویسندهی آن است .قسمتی از مبلغ یک
گوشی موبایل سهمی است که برای مخترعان فناوریهای نوین بهکاررفته درگوشی موبایل پرداخت
میشود .قسمتی از قیمت یک نوشابه پولی است که بابت عالمت و نشان تجاری آن هزینه میشود.
بدیهی است که این مسئله بهتدریج و بهمرورزمان باعث رونق در صنایع گوناگون شده است .تنها کافی
است تصور شود بهعنوان یک مخترع در مقابل زمان و نبوغی که مصروف گشته ،باید پاداش موجهی نیز
دریافت شود ،مسلماً این نکتهی تشویقی ،نوآور را واخواهد داشت تا به خلق نوآوریهای بیشتری اقدام
بنماید.
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همانطور که در شکل  1نمایش دادهشده است ،حقوق مالکیت فکری ،حلقه مکمل چرخه نوآوری بهحساب
میآید .بعد از خلق ایده با ایجاد حقوق مالکیت فکری امکان
تجاریسازی آن تسهیل میشود.
بنابراین مالکیت فکری ،ازجمله مقولههایی است که به جهت
اهمیت آن باید حفاظت شود ،همانگونه که نیروی انتظامی
امنیت فیریکی را در شهر حاکم میسازد ،مالکیت فکری هم
امنیت در حوزه ابداع و نو آوری را محافظت میکند.
شکل -1چرخه نوآوری

 -4چه لزومی به توجه مالکیت فکری در تحقیقات و کسبوکار وجود دارد؟
اهمیت مالکیت فکری زمانی از حمایتهای نسبتا کلیشهای حقوق بشری و بینالمللی فراتر میرود که به
تأثیر آن در رونق تجارت بهویژه تجارت بینالمللی و تحقیقات و توسعهی فناوری و بهویژه فناوریهای
نوین پرداخته میشود .مطالعه تأثیراتی که حمایت از داراییها و سرمایههای فکری در توسعهی علوم و
فناوری داشته گویای این مطلب است که یکی از نتایج عمده حمایت از مالکیت فکری ،ترغیب دانشمندان
و محققان به انجام تحقیقات بیشتر و مؤثرتر است ،چراکه در مقابل نبوغ مصروفی پاداش درخور دریافت
مینمایند .در عرصهی تجارت بینالمللی ایجاد مزیت و اعتبار نسبت به رقبا به سبب تملک سرمایههای
فکری از سوی برخی اصحاب بازار موجب افزایش قدرت چانهزنی و افزایش سود میگردد ،به ترتیبی که
امروزه سرمایهی شرکتهای بزرگ نهتنها با داراییهای ملموس ) (Tangible Assetبلکه با داراییهای
ناملموس ) (Intangible Assetو داراییهای فکری ایشان نیز محاسبه میشود.
درصحنهی تجارت ،شرکتها بعد از ثبت اختراع دستاوردهای تحقیقاتی خود ،هم میتوانند خود بهطور
مستقیم این فناوریها را تبدیل به محصول نموده و به بازار عرضه کنند و یا با فروش امتیاز بهرهبرداری از
اختراع از طریق قراردادهای انتقال فناوری به شرکتهای دیگر ،هزینههای تحقیقات را جبران نموده و سود
قابلمالحظهای را به دست آورند .مالکیت فکری شرکتها در مورد اختراعات ،انحصار تولید و فروش و
عرضهی محصوالت را به مدت بیست سال در اختیار شرکتها قرار میدهد و در مورد عالئم تجاری این
انحصار میتواند الی ابد باشد .چنین انحصاری است که برتری جایگاه شرکت مالک سرمایهی فکری را در
بازار تحکیم میکند ،افزایش قدرت چانهزنی و اعتبار در میان رقبا را برایش به ارمغان میآورد و تضمینکننده
بازگشت سرمایههای شرکت است ،چراکه حتی اگر شرکتی قادر به استفاده از حق انحصاری خود نباشد
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بهسادگی از طریق انتقال فناوریاش میتواند بازگشت سرمایه داشته باشد .درعینحال بیتوجهی به مالکیت
فکری در یک شرکت موجب بهرهبرداری اشخاص ثالث بدون اجازه شرکت و تولید محصوالت مشابه
توسط رقبا و به خطر افتادن اعتبار و سود شرکت شود و قدرت چانهزنی شرکت را در بازار تحت تأثیر قرار
دهد.
در تحقیقات توجه و دقت در امر مالکیت فکری ازآنجهت است که بیتوجهی به مالکیت فکری و عدم
ثبت نتایج و نوآوریهای دستیافتهی محققان این خطر را برای ایشان دارد که دستاوردهایشان مورد
سوءاستفاده یا حتی سرقت و ثبت به نام دیگران شود و نبوغ ،زمان و هزینههای مصروف شده بهطور کامل
از بین برود .به همین جهت است که در اغلب مراکز تحقیقاتی نظیر پارکهای علم و فناوری و دانشگاهها
و مراکز تحقیق و توسعه پرداختن به امر مالکیت فکری از حساسیت باالیی برخوردار است.

 -5دارایی به چند دسته تقسیم میشود؟
هرگاه سخن از دارایی به میان میآید ناخودآگاه ذهن انسان به سمت مصادیق عینی مالکیت همچون پول،
زمین ،کاال و غیره سوق پیدا میکند ،درحالیکه در دنیای امروز عالوه بر مالکیت داراییهای پولی و
فیزیکی ،نوع دیگری از مالکیت با عنوان مالکیت داراییهای فکری موردتوجه قرارگرفته است که بهمراتب
از داراییهای ملموس ،پراهمیتتر میباشد.
تقسیمبندی کلی انواع داراییها بهصورت زیر است:
داراییهای پولی :پول ،اعتبار ،وام و غیره
داراییهای فیزیکی :زمین ،ساختمان ،کاال ،موجودی انبار و غیره.
داراییهای فکری :هر نوع دارایی غیر فیزیکی دیگر همچون دانش فنی ،بانک اطالعات تجاری ،ایدهها،
طرحهای صنعتی و غیره.
داراییهای فکری ،ارزشمندترین دارایی شرکتها در هزاره جدید محسوب میشوند .بهطور مثال  97درصد
از ارزش کل داراییهای شرکت مایکروسافت به داراییهای فکری (داراییهای ناملموس) اختصاص دارد
و فقط  3درصد از ارزش کل داراییها به ساختمان و تجهیزات و غیره شرکت مربوط میشود .ارزش نام
تجاری  Microsoftدر سال  2004میالدی 59.94 ،میلیارد دالر تخمین زدهشده است .قابلذکر است که
افزایش سهم داراییهای ناملموس نسبت به داراییهای ملموس ،بهعنوان یکی از شاخصهای شرکتهای
موفق دنیا بهحساب آید.
بهطور سنتی داراییهای فیزیکی بخش عمدهای از ارزش یک شرکت محسوب میشده است و تا حد زیادی
بهعنوان عامل رقابتی در بازار در نظر گرفته میشدند ،ولی در سالهای اخیر ،وضعیت بهطور چشمگیری
8

آنچه باید درباره مالکیت فکری بدانید...
تغییر کرده است .بهطور روزافزون و تا حد زیادی درنتیجه انقالب فناوری اطالعات و رشد اقتصاد خدماتی،
شرکتها پی بردهاند که داراییهای ناملموس غالباً در حال تبدیلشدن به موضوعی ارزشمندتر از داراییهای
فیزیکی هستند.
بنابراین ،امروزه در فرایندی رو به رشد ،انبارها و کارخانهها بزرگ بهوسیلهی نرمافزارهای قدرتمند و ایدههای
نوآورانه در حال جایگزین شدن هستند .این منابع جدید بهعنوان منبع اصلی کسب درآمد برای بسیاری از
شرکتهای سراسر جهان تبدیلشده است .حتی هنوز هم در صنایع تولیدی سنتی ،داراییهای ناملموس
تأثیرگذار است .نوآوریها و خالقیتها در حال تبدیلشدن به یک عامل کلیدی برای رقابت بیشتر در
بازارهای رقابتی هستند و ازاینرو ،داراییهای ناملموس در حال تبدیلشدن به یک عامل محوری برای
شرکتهای دانشبنیان قلمداد میشوند .لذا این شرکتها باید در خصوص چگونگی استفاده حداکثری و
مطلوب از داراییهای فکری خود تالش جدی نمایند .همانطور که در نمودار شکل  2مشاهده میشود،
داراییهای ناملموس شرکتها (بهطور میانگین) از سال  1982تا  2006از مقدار  38درصد به  90درصد
کل داراییها تبدیلشده است.

شکل  -2مقایسه ارزش داراییهای ملموس در برابر داراییهای ناملموس (فکری) برحسب سال
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 -6حقوق مالیت فکری به چند دسته تقسیم میشود؟
حقوق مالکیت فکری بر مبنای ماهیت موردحمایت به دودسته «مالکیت معنوی» و «مالکیت مادی»
تقسیمبندی میشود .همچنین این حقوق بر مبنای مصادیق موردحمایت به دو بخش عمده «مالکیت ادبی
 هنری» و «مالکیت صنعتی» تقسیم میشود .هدف از مالکیت ادبی و هنری ،حمایت و حفاظت از آثارادبی ،هنری و علمی میباشد .مالکیت صنعتی از اختراعات ،عالئم تجاری ،طرحهای صنعتی ،نشان مبدأ
جغرافیایی ،مدلهای مصرفی ،مدارهای یکپارچه ،اسرار تجاری و گونههای جدید گیاهی حمایت میکند.

-

شکل  -3تقسیمبندی انواع حقوق مالکیت فکری

 -7تقسیمبندی بر مبنای ماهیت موردحمایت به چه مفهومی است؟
در این نوع تقسیمبندی ماهیت حمایت موردتوجه قرار میگیرد .بر این اساس حقوق مالکیت فکری به
دودسته مالکیت معنوی و مالکیت مادی تقسیمبندی میشود.
به بیان سادهتر آن دسته از مالکیتها که صرفاً جنبه اعتباری و معنوی دارد جزء تقسیمبندی «مالکیت
معنوی» قرار دارد .این حق ،مالک را قادر میسازد تا جهت حفاظت از مالکیت خود ،اقدامات خاصی را اتخاذ
کند .مثالً بهموجب این حق ،تنها نویسنده یک کتاب میتواند بهعنوان پدیدآورنده اثر نامبرده شود و یا اجازه
انتشار آن را داده یا مانع نشر آن شود و یا جلوی تحریف آن را بگیرد .همچنین به آن دسته از مالکیتها
که جنبه بهرهبرداری مالی و تحصیل درآمد و منفعت تجاری را شامل میشود «مالکیت مادی» گفته
میشود .درآمدهای حاصل از این نوع مالکیت به «مالک مادی» که شخص حقیقی یا حقوقی است اعطا
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میشود .الزم به ذکر است که مالکیت معنوی بههیچعنوان قابلیت واگذاری را نداشته ولی مالکیت مادی
قابلیت خریدوفروش را دارد .بهعنوانمثال شما کارمند شرکت خودروساز هستید که در بخش تحقیقات
مشغول به فعالیت هستید ،درصورتیکه در حین فعالیت شغلیتان به یک اختراع دستیافتید« ،مالک
معنوی» اختراع خود شما هستید و «مالک مادی» آن شرکت خدروساز خواهد بود.

 -8تقسیمبندی بر مبنای مصادیق موردحمایت چه مفهومی دارد؟
در تقسیمبندی بر مبنای مصادیق موردحمایت ،بهصورت کالن مالکیت فکری به دو بخش عمده «مالکیت
ادبی-هنری» و «مالکیت صنعتی» ) (Industrial Propertyتقسیمبندی میشود که در هر بخش
مصادیق متفاوتی مورد شناسایی و حمایت قرار میگیرد.
با توجه به تقسیمبندی مالکیت فکری بر مبنای مصادیق آن ،ماهیت حقوقی و نحوه حمایتها متفاوت
خواهد بود .بهعنوانمثال در مالکیت ادبی و هنری برای اخذ حمایتهای مالکیت فکری نیازی به تشریفات
ثبت نمیباشد .این در حالی است که خالق اختراع و صاحب ایده و عالمت تجاری برای اخذ حمایتهای
قانونی حتماً بایستی تشریفات ثبت را انجام دهد .همچنین الزم به ذکر است که تا به امروز ،ایران اکثر
کنوانسیونهای بینالمللی در حوزه مالکیت صنعتی را پذیرفته است (که فرصتی برای بهرهمندی از این
حمایتها در دیگر کشورها میباشد) ولی در حوزه مالکیت ادبی و هنری کنوانسیونهای بینالمللی چون
برن و رم را نپذیرفته است (دقت شود که هماکنون بر اساس قانون  1348حمایت از مؤلفان ،مصنفان و
هنرمندان« ،قانون مالکیت ادبی و هنری» برای ایرانیان وجود دارد ولی بهموجب این قانون از آثار اتباع
خارجی حمایت نمیشود).
تفاوتها در مالکیت صنعتی و ادبی-هنری:
 -1مالکیت صنعتی نیاز به تشریفات ثبت دارد ولی در مالکیت ادبی و هنری بهمحض خلق اثر
مشمول حمایت قانون است.
 -2ایران اکثر کنوانسیونهای مرتبط با حقوق مالکیت صنعتی را پذیرفته است ولی در مالکیت
ادبی و هنری کنوانسیون معروف برن را نپذیرفته است.
 -3متولی ثبت مالکیت صنعتی در ایران قوه قضاییه (سازمان ثبتاسناد و امالک کشور) است
ولی متولی ثبت آثار ادبی و هنری (در صورت نیاز متقاضی) وزارت ارشاد است.
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 -9حق مالکیت ادبی و هنری (کپیرایت) به چه حقوقی اطالق میگردد ؟
هدف از مالکیت ادبی و هنری ،حمایت و حفاظت از آثار ادبی ،هنری و علمی
میباشد .گاهی بهجای اصطالح "مالکیت ادبی و هنری" از اصطالح "حق مؤلف"
استفاده میشود؛ بههرحال حق مؤلف ،ترکیب جامع و کاملی برای مالکیت ادبی و
هنری نیست و عنوان مؤلف ،بیشتر برای نویسندگان به کار میرود و ما بهطور
مثال عکاس مؤلف ،یا مجسمهساز مؤلف نداریم .اما شاید دلیل این نامگذاری به
پیشینه تاریخی تدوین حقوق فکری برگردد؛ در ابتدا ،تنها کتابها و نویسندگان موردحمایت واقع میشدند
و بهتدریج ،همراه با پیشرفت جوامع ،دیگر مخلوقات و ابتکارات بشری هم در زمره موضوعات تحت حمایت
قرار گرفتند.
در مورد مالکیت ادبی -هنری تعریفهای گوناگونی ارائهشده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره
میگردد:
 -1حق مؤلف عبارت است از سلطه و اختیارات مؤلف براثرش که آن را خلق کرده یا به وجود آورده
است.
 -2مجموعه حقوقی است که قانون برای آفریننده (خالق اثر) نسبت به مخلوق اندیشه و هوش او
میشناسد .این حقوق عبارت است از حق انحصاری بهرهبرداری از اثر برای مدت محدود به سود آفریننده
آن و پس از مرگ برای ورثه او.
 -3در ماده  1قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب  1348نیز اثر چنین
تعریفشده است" :ازنظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند ،پدیدآورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر
و یا ابتکار آنان پدید میآید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن
بهکاررفته "اثر" اطالق میشود".
بنابراین در تعریف حق مؤلف یا مالکیت ادبی و هنری میتوان گفت که مالکیت ادبی و هنری ،حق
پدیدآورنده آثار ادبی ،هنری و علمی در نامیده شدن اثر به نام او و نیز حق
انحصاری وی در تکثیر ،تولید ،عرضه ،اجرا و بهرهبرداری از اثر خود است.
بهعبارتدیگر حق مؤلف یا کپیرایت یک اصطالح حقوقی است و عبارت
است از حقوقی که به ابداعکنندگان آثار ادبی و هنری تعلق میگیرد .حق
مؤلف درصدد حمایت از اثر ادبی-هنری است که این آثار شامل آثار نوشتاری،
شکل  -4نماد حق مؤلف
موسیقایی و هنرهای تجسمی و همچنین برنامههای رایانهای و پایگاههای
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دادهی الکترونیکی نیز میشود .باید در نظر داشت که حمایت یادشده تنها نسبت به یک اثر صورت میگیرد
و نه نسبت به ایدهها.
مالکیت ادبی و هنری خود شامل دو بخش میباشد:
 )1حقوق پدیدآورندگان اصلی آثار هنری و ادبی
 )2حقوق جانبی (.)Neighboring Right
منظور از حقوق جانبی یا حقوق مجاور که در مورد آثار سینمایی ،موسیقایی و اجراها مصداق پیدا میکند،
در حقیقت حقوق تهیهکنندگان ،کارگردانان ،بازیگران و نوازندگان و خوانندگان و استودیوهای ضبط و
تولیدکنندگان این دسته از آثار است.
در ادامه ،در مورد آثار موردحمایت مالکیت ادبی و هنری ،شرایط الزم برای بهرهمندی از حمایت مالکیت
ادبی و هنری ،حقوق مادی و معنوی ناشی از مالکیت ادبی و هنری بحث خواهد شد.

 -10چه آثاری در مالکیت ادبی و هنری موردحمایت قرار میگیرد؟
آثاری که موردحمایت مالکیت ادبی هنری هستند عبارت انداز:
 آثار نوشتاری :مانند کتاب ،رساله ،جزوه و نمایشنامه ،شعر ،اثر
موسیقى (پیش از اجرا و بر روى صفحه کاغذ) و همچنین ترجمه،
اقتباس و تلخیص.
 آثار سمعى و بصرى :مانند آثار رادیویى و تلویزیونى و آثار موسیقى
و صوتى.
 اثر سینمایى.
 آثار تجسمى :مانند مجسمهسازی ،سفالگرى ،خوشنویسى ،عکاسى ،گرافیک ،معمارى و
صنایعدستی.
 اثر فنى :که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد .مثل نرمافزارهای رایانهای.

 -11برای بهرهمندی از حمایت مالکیت ادبی و هنری چه شرایطی الزم است؟
اثری که موردحمایت قرار میگیرد باید واجد این شرایط باشد:

13

آنچه باید درباره مالکیت فکری بدانید…
الف .اصالت :اصالت و ابتکار غیر از نو و جدید بودن است ،حتى اگر اثرى متأخر از دیگرى باشد ،اما
بهطور جداگانه و مستقل تهیهشده باشد ،با اینکه تشابههاى زیادى بین آنها برقرار باشد هر دو موردحمایت
قرار میگیرند.
ب .مشروعیت :مبناى قانونگذار این است که از منافع و مصالح اجتماع حمایت کند و اگر اثرى مخالف
بانظم عمومى و عفت و اخالق عمومی باشد ،ازلحاظ شرعى و حقوقی مالیت ندارد.
ج .شرایط دیگرى نیز در بعضى موارد براى برخوردارى از حمایت قانونى ذکرشده است که بیشتر مربوط
به مرحله اجراى این حقوق میشود تا اینکه ناشى از ماهیت و ذات این حقوق باشد .مثل اعالن مشخصات
روى هر نسخه همراه با عالمت ثبت و . ...

 -12حقوق مادی ناشی از مالکیت ادبی و هنری شامل چه مواردی میشود؟
قابلیت انتقال اختیارى به غیر و محدودیت مدت آنها ،ویژگى حقوق مادى در نظر گرفتهشده برای
مؤلف میباشد و شامل این بخشها میشود:
 حق نشر و تکثیر:
بهموجب این حق ،پدیدآورنده بهطور انحصارى حق نشر و تکثیر اثر خود را دارد.
نشر و تکثیر با توجه به انواع گوناگون آثار ،متفاوت است و شامل ضبط مغناطیسى
روى نوارهاى کاست ،صفحات موسیقى ،نوارهاى ویدئویى ،چاپ و افست کتاب،
گراور ،عکاسى ،کلیشه ،قالبریزی ،انتقال بر روى سیدیهای رایانهای و
میکروفیلم و ...میشود .در حقوق انگلستان و امریکا تکیه اصلى حقوق مالکیت فکری بر همین حق مادى
است .ریشه این تفکر ناشى از این نگرش است که اساساً حق مؤلف از انتشار است نه از خلق آن.
«کپیرایت» در ترجمه ،همان حق نشر و تکثیر است .اما در مفهوم واقعى ،باید حق بهرهبردارى مادى
ترجمه شود .گرچه اکنون با توسعه و تکامل مفهوم آن ،تقریباً معادل حق مالکیت مؤلف تلقى میشود .اما
حق مالکیت مؤلف به مجموعهای متشکل از حقوق مادى و معنوی اطالق میگردد و در کشورهایى مطرح
میشود که به حقوق معنوی اهمیت میدهند.
 حق اجرا و عرضه و خواندن اثر براى عموم:
بدین معنى که پدیدآورنده حق انحصارى اجرا و خواندن و عرضه آثار موسیقى و آثار نمایشى و مانند آنها
را دارد.
 حق ترجمه :یعنى هیچکس بدون اجازه پدیدآورنده حق ترجمه اثر را ندارد.
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 حق پخش اثر از طریق صدا و تصویر :پدیدآورنده حق انحصارى پخش صداى موسیقى یا تصویر آثار
تجسمى و  ...را دارا میباشد.
 حق ضبط اثر و حق تهیه فیلم
 حق تولید اثر سازگار یا حق تلفیق
 حق استفاده از پاداش و...
بهطورکلی ،حقوق مادى محدودیتى ندارد؛ بدین معنى که هر انتفاع مادى براى اثر متصور باشد منحصر
به پدیدآورنده است .چون پدیدآورنده ذیحق و مالک اثر است.

 -13حقوق معنوی ناشی از مالکیت ادبی و هنری چه مواردی است؟
برخالف حقوق مادی ،حقوق اخالقی (معنوی) محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابلانتقال به
غیراست و شامل موارد ذیل میگردد:
الف .حق انتساب اثر به پدیدآورنده :این حق از قدیم در بین شعرا بهشدت موردتوجه بوده است.
غیرقابلانتقال بودن این حق بدین معنى است که حتى اگر پدیدآورنده موافقت کند ،نمىتوان نام شخص
دیگرى را روى اثر نهاد .البته ،پدیدآورنده حق دارد اثر را بىنام منتشر کند ،اما نمىتواند به نام کسى دیگر
منتشر کند .از سوى دیگر ،این حق براى ورثه محفوظ است که از انتشار اثر بدون نام پدیدآورنده جلوگیرى
کنند.
ب .حق حرمت و تمامیت اثر :یعنى حق اعتراض به هرگونه تغییر یا اقدامى که موجب لطمه به حسن
شهرت پدیدآورنده شود .بهعبارتدیگر ،فقط پدیدآورنده حق دارد در اثر خود تغییراتى صورتى دهد و بدون
اجازه وى هرگونه تغییر و تحریف ممنوع است .در جریان یک دعوا در فرانسه ،دادگاه این امکان را به
پدیدآورنده داد تا مؤلف یک کتاب درسى را ،که به بهانه بیطرفی ،کلمات مذهبى را از قطعههای منتخب
آثار او حذف کرده بود ،محکوم کند.
بدیهى است که این حق قابلواگذاری به غیراست .در بعضى موارد ،منع هرگونه اصالح و تغییر ،مغایر
هدف قانونگذار از حمایت حقوق ادبى و هنرى است که بهوسیله آن ،راه را براى رشد و تعالى فرهنگ و
تمدن بشرى فراهم آورد .پس باید تنها تغییرات و اقداماتى ممنوع باشد که موجب لطمه به حسن شهرت
و احترام صاحب اثر گردد.
ج .حق تصمیمگیری در مورد انتشار اثر :هیچ مقامى نمیتواند پدیدآورنده را مجبور به انتشار اثر خود
نماید ،حتى طلبکاران نیز نمیتوانند بهمنظور استیفاى دین خود ،اقدام به توقیف نسخه خطى و انتشار آن
نمایند .البته ،اطالق این حق نیز قابلبحث است و باید مقید به مواردى باشد که موجب لطمه به حسن
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شهرت و احترام صاحب اثر گردد ،در غیر این صورت ،وجهى براى محرومیت جامعه از یک اثر علمى و
ادبى نیست.
حقوق ادبى و هنرى براى برقرارى تعادل بین حقوق و منافع فردى با حقوق و منافع اجتماعى است.
بنابراین ،در برخى موارد ،بهرهمندى از اثر بدون اجازه مؤلف ،مغایر با حق پدیدآورنده محسوب نمیشود .از
این موارد با عناوین« :استفاده آزاد» و «استفاده و رفتار منصفانه» یاد میشود .این موارد از کشورى به
کشور دیگر متفاوت است ،مثالً در ایران استفاده مادى از اثر بهمنظور مقاصد علمى ،آموزشى ،فنى و تربیتى
در حدود متعارف و نیز نسخهبرداری براى استفاده شخصى مجاز شمردهشده است .با استناد به قوانین
کشورهاى مختلف میتوان به مهمترین جنبههای مشترک در این بهرهبرداریهای مجاز پی برد:
 .1قصد انتفاع و سودجویى وجود نداشته باشد :این مسئله باید در عرف بررسى شود و چیزى نیست که
براى تمام موضوعات و در تمام زمانها و مکانها و با توجه به رشد و توسعه اقتصادى سرمایهداری ،یکسان
باشد.
 .2مقدار استفاده از آثار در حد متعارف باشد.

 -14آیا برای برخوردار شدن از حمایتهای کپیرایت به ثبت آن نیاز است؟
از حقوق اقتصادی آثار موردحمایت کپیرایت در یک مدتزمان معین بهوسیلهی قانون حمایت میشود.
بر اساس معاهدات سازمان جهانی مالکیت فکری در مورد کپیرایت ،این مدت به میزان عمر پدیدآورنده و
نیز  50سال پس از مرگ وی میباشد .قوانین ملی کشورها ممکن است این مدتزمان را در کشور خود
افزایش دهند .این محدودهی زمانی ،پدیدآورندگان و وراث آنها را قادر میسازد به لحاظ مالی در این
دورهی معقول بهرهمند شوند .حمایت از کپیرایت شامل حقوق اخالقی هم میشود .ازجمله حق بر ادعای
پدیدآورنده بودن یک اثر یا حق بر مخالفت در مقابل ایجاد تغییرات که میتواند بر شهرت پدیدآورندهی اثر
صدمه زند.
حمایت کپیرایت فینفسه وابسته به یکرویهی حقوقی رسمی نیست .اثر خلقشده بهمحض به وجود
آمدن ،بهوسیلهی کپیرایت موردحمایت قرار میگیرد .بهموجب معاهدهی برن راجع به حمایت از آثار ادبی
و هنری ،این آثار بدون هیچ تشریفات قانونی در کشورهای عضو این کنوانسیون موردحمایت قرار میگیرند.
بنابراین ،سازمان جهانی مالکیت فکری هیچ نوع نظامی را برای ثبت کپیرایت پیشنهاد نمیکند.
بااینوجود ،بسیاری از کشورها ادارهی ملی کپیرایت و تعدادی قانون مربوط به کپیرایت دارند .این
دفاتر ملی اجازه میدهند که آثار ادبی و هنری که هدف از ثبت آنها شناسایی و تمایز میان عناوین آثار
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میباشد ،به ثبت برسند .در کشورهای خاصی ،کپیرایت ثبتشده میتواند بهعنوان ادلهای برای اثبات حق
در دعاوی مربوط به حقوق کپیرایت استفاده شود.
بیشتر صاحبان آثار آفریدهشده ،ابزارهای قانونی و اداری برای اعمال کپیرایت خود را ندارند ،بهخصوص
که امروزه استفاده از حقوق ادبی ،موسیقی و اجرایی در سراسر جهان رو به افزایش است .درنتیجه ،در
بسیاری از کشورها گرایش به ایجاد سازمانها یا انجمنهای مدیریت جمعی رو به افزایش است .این
انجمنها ،با استفاده از خدمات اداری و کارشناسان حقوقی به اعضاء در اموری مانند جمعآوری ،مدیریت و
پرداخت حق امتیازات حاصل از استفادهی یک اثر عضو ،کمک میکند.

 -15حق مالکیت صنعتی از چه مواردی حمایت میکند؟
مالکیت صنعتی از اختراعات ،عالئم تجاری ،طرحهای صنعتی ،نشان مبدأ جغرافیایی ،مدلهای مصرفی،
مدارهای یکپارچه ،نرمافزارهای رایانهای ،اسرار تجاری و گونههای جدید گیاهی حمایت میکند.
در میان مصادیق مختلف مالکیت
صنعتی ثبت اختراع به لحاظ نقشی
که در زندگی بشر و پیشرفت
انسانها دارد از اهمیت خاصی
برخوردار است .در ادامه موارد مربوط
به مالکیت صنعتی بهطور مختصر
بیان خواهد شد.

شکل  -5تقسیمبندی انواع مالکیت صنعتی
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 -16حق ثبت اختراع یا پتنت چیست؟
بر اساس تعریف سازمان جهانی مالکیت فکری ،پتنت ( )Patentحقی انحصاری است که در قبال
اختراع انجامشده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا ( )grantمیشود .بهعبارتدیگر پتنت سندی است
که توصیفکننده یک اختراع بوده و بر اساس درخواست متقاضی بهوسیله یک اداره دولتی یا توسط یک
اداره منطقهای به نیابت از چند کشور صادر میشود و حمایت قانونی و اختیار بهرهبرداری (تولید ،استفاده،
فروش و صادرات) یک اختراع را به صاحب آن در محدوده زمانی خاصی (عمدتاً  20سال) اعطا مینماید.
همچنین باید توجه نمود که پتنت مجوز تولید محصول اختراعی نیست بلکه تنها دیگران را از تولید آن
بازمیدارد.
اختراع در قوانین اکثر کشورها تعریفنشده است .از دیدگاه برخی اختراع یک ایده نوین است که راه
عملی برای یک مشکل مشخص درزمینه فناوری ارائه میدهد .بعضی «اختراع» را راهحل جدید برای حل
یک مشکل مشخص درزمینه فناوری دانستهاند.
قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم تجاری ایران مصوب  ،1386اختراع را اینگونه تعریف
کرده است :اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآوردهای خاص را ارائه میکند
و مشکلی را در یک حرفه ،فن ،فناوری ،صنعت و مانند آنها حل مینماید.
باید بین اختراع و گواهی ثبت اختراع (شکل  )6تفاوت
گذاشت ،گواهی ثبت اختراع سندی است که برای
حمایت از اختراع صادر میشود که در آن امتیاز
انحصاری از طرف دولت به مخترع برای مدت معین
واگذار میشود .بدین ترتیب گواهی ثبت اختراع ،سندی
است که در هر کشوری بهوسیله ادارهی ثبت اختراع
صادر میشود و دارنده آن (مخترع یا مالک اختراع) برای
مدت معینی  -عموماً بیست سال نوعی انحصار برای
استفاده از اختراع خود اعم از استفاده ،توسعه یا فروش
و جلوگیری از واردات آن به دست میآورد.

شکل  -6گواهی ثبت اختراع
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 -17ثبت اختراع از چه زمانی مطرح گردید؟
واژه پتنت از کلمه التین  patereآمده است که به معنای تحت نظارت عمومی قرار دادن است .در
حقیقت پتنت خالصه عبارت  letters patentاست .این نامهها توسط پادشاهان در قرونوسطی استفاده
میشده است تا حقوق و امتیازاتی را به دیگران تفویض کنند .این نامهها با نشان سلطنتی برای کسانی که
آن را دریافت میکردند بهعنوان یک مدرک به شمار میآمده است .گرچه سیستمهای اولیه گواهی ثبت
اختراع را نمیتوان به یک کشور خاص منسوب کرد ،عموماً اینگونه به نظر میرسد که اولین سیستم
غیررسمی ثبت اختراع در ایتالیای زمان رنسانس رواج داشته است .این سیستم از طریق شیشهکاران برای
حفظ اسرار و مهارتهای شغلیشان در مقابل کارگران محلی به سراسر اروپا معرفی شد.
اولین گواهی ثبت اختراع به جان اوتینام ،در سال  1449اعطاشده است ،برای روش ساخت شیشه که
قبل از آن در انگلستان شناختهشده نبود ،طی این گواهی یک انحصار بیستساله به وی اعطا شد .در قبال
این انحصار وی میبایست روش خود را به شیشهکاران انگلیسی میآموخت .امروزه شیوه مشابه این انتقال
اطالعات بهوسیله انتشار ویژگیهای اختراع محقق میشود .بهتدریج حق اختراع در قوانین برخی دیگر از
کشورها به رسمیت شناخته شد و لزوم تدوین کنوانسیونهای بینالمللی برای متحدالشکل کردن و رعایت
نمودن قوانین مربوط بهحق اختراع برای حمایت از اختراعات احساس شد.

 -18برای چه مواردی در کشور ایران میتوان حق اختراع اخذ نمود؟
قانون ثبت عالئم و اختراعات ایران در ماده  26در مورد ثبت اختراع بیان میکند" :هر قسم اکتشاف یا
اختراع جدید در شعب مختلف صنعتی یا فالحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری میدهد که بر طبق
شرایط و در مدت مقرره در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید ،مشروط بر اینکه اکتشاف یا
اختراع مزبور مطابق این قانون در اداره ثبتاسناد تهران به ثبت رسیده باشد ”.همچنین این قانون در ماده
 27موارد زیر را بهعنوان اختراع ذکر میکند" :هر کس مدعی یکی از این امور زیر باشد میتواند تقاضای
ثبت نماید -1 :ابداع هر محصول صنعتی جدید  -2کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به
طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فالحتی".
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 -19افشاء اختراع ( )Disclosure of Inventionبه چه معناست و چه ضرورتی
دارد؟
در فرایند ثبت اختراع ،ازنظر شکلی نوآوری متقاضی ثبت باید بهاندازه کافی افشا ( )Disclosureشود،
در اظهارنامه ثبت اختراع قسمتی وجود دارد که از مخترع میخواهد اطالعات الزم در مورد اختراع خود را
افشا نماید ،این افشا اطالعات باید به نحوی باشد که یک فرد متخصص در رشته آن اختراع با توسل به
اطالعات ارائهشده قادر باشد اختراع را بازسازی نماید ،این تأکید برای افشا اختراع ازاینجهت است که بعد
از انقضای مدت  20ساله حمایت ،اطالعات و فناوری بهکاررفته در اختراع باید در اختیار عموم قرار بگیرد،
چراکه با توسل به دانش قبلی محققان قادر خواهند بود دانش و فناوری را توسعه دهند.
بنابراین :این شرط را برخی از منابع (نظیر موافقت نامة TRIPSو معاهده اروپایی ثبت اختراع) جزء شرایط
ذاتی اختراع آوردهاند.
 اختراع باید بهاندازه کافی توسط مخترع توضیح دادهشده باشد .بهگونهای باشد که پیاده کردن اختراع
توسط یک فرد مطلع یا یک استادکار ماهر امکانپذیر باشد.
 انتشار بایستی در صورت لزوم متناسب با موضوع اختراع ،همراه با ارائه نقشه فنی ترسیمشده باشد.
بنابراین مخترع میبایست روش ساخت اختراع خود را بهطور کامل ،شفاف و بیکموکاست افشا کند.
این موضوع باید برای سازمان ثبتکننده اختراع کامالً محرز گردد .ناگفته نماند که افشای کامل
اختراع هم بهنوعی به نفع خود مخترع است بهطوریکه سازمان ثبت اختراع کشور متبوع میتواند
از کل چارچوب ترسیمشده در اختراع حفاظت نماید.

 -20دقت در تدوین متون اختراع چه اهمیتی دارد؟
با توجه به اینکه گواهینامه اختراع ،حقوق انحصاری یک محصول ،فناوری و یا تکنولوژی را برای مدت
حداکثر  20سال به وجود میآورد .ذکر این نکته مهم است که متون ثبت اختراع و بخصوص ادعانامه
تعیینکننده حدود اختراع میباشد .بنابراین تدوین متون ثبت اختراع ازنظر حقوقی دارای اهمیت فراوانی
است و نگارش توصیف و بهخصوص ادعانامه اختراع نیازمند اشراف کامل به قوانین و تجربه در این زمینه
است.
بارها و بارها مشاهدهشده است مخترعینی که با زحمت فراوان به اختراعات خوبی دستیافتهاند ،اما متأسفانه
به دلیل سهلانگاری در زمان ثبت اختراع به جزییات تدوین و نگارش متون توجه نکرده و پس از مدتی
سودجویان از آن اختراع سوءاستفاده نموده و از طرفی چون متون اختراع بهدرستی تنظیمنشده است در
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دعاوی قضایی به وجود آمده مخترع کار بهجایی نبرده و یا با مشکالتی برای احقاق حق خود مواجه می
شود.
لذا اکیداً به مخترعین عزیز توصیه میشود برای تنظیم متون اختراع خود از مشاور و کارشناس در این زمینه
کمک بگیرند.

 -21دارنده پتنت چه اختیاراتی دارد؟
دارنده پتنت حق دارد تصمیم بگیرد چه کسی میتواند در طول مدت حمایت ،از اختراع وی بهرهبرداری
نماید .وی میتواند با عقد قرارداد اجازه یا لیسانس استفاده از اختراع را به افراد دیگر واگذار نماید .دارنده
پتنت همچنین میتواند حق اختراع خود را بهطور کامل به دیگری بفروشد که در این صورت خریدار،
صاحب جدید آن اختراع خواهد بود.
با انقضای دوره زمانی پتنت ،حمایت از اختراع پایان گرفته و استفاده از آن در اختیار عموم خواهد بود.
یعنی دارنده پتنت دیگر ،حقوق خود را از اختراع دارا نبوده و هر شخصی میتواند از آن بهرهبرداری کند.

 -22در ارزیابی اختراعات چه مواردی موردتوجه قرار میگیرد؟
بند  1ماده  27موافقتنامه تریپس ،به موضوعات قابل ثبت جهت حق اختراع پرداخته و بیان میدارد:
«حق ثبت برای هرگونه اختراعی اعم از فرآوردهها یا فرآیندها ،در تمام رشتههای فناوری وجود دارد.
مشروط بر اینکه اختراعات ،جدید و متضمن گامی ابداعی بوده و دارای کاربرد صنعتی باشد .ثبت و
برخورداری از حق ثبت بدون تبعیض ازلحاظ محل اختراع ،رشته فناوری و اینکه محصوالت واردشدهاند
یا در محل تولیدشدهاند وجود خواهد داشت».
هر ایده و ابتکار جدید به شرطی بر اساس قانون ثبت اختراع ،قابل ثبت میباشد که شرایط چهارگانه
ذیل را داشته باشد:
جدید بودن ()Novelty
داشتن گام ابتکاری ()Inventive step
داشتن کاربرد صنعتی ()Industrial applicability
افشاء اختراع ()Disclosure of Invention
این شروط در اکثر کشورهای دنیا پذیرفتهشده و به همین منوال است.
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 -23جدید بودن ( )Noveltyاختراع به چه معناست؟
اولین شرط ثبت یک اثر ابداعی بهعنوان اختراع ،جدید بودن آن است .این بدین معنا است که در هیچ
بانک اطالعات کتبی و یا اسناد شفاهی اطالعاتی مبنی بر سابقه انجام کاری شبیه به اثر مورد ثبت وجود
نداشته باشد .در اینجا باید به نکته دقت کرد که بعضاً امکان دارد قابلیت ثبت اثر به علت افشای ناخواسته
توسط خود مخترع مثالً چاپ مقاله در مجالت یا ارائه در کنفرانسها و غیره از بین برود ،حتی اگر در مکانی
یا مجلهای در مورد اثر خود صحبت کند و یا مقاالتی به چاپ برساند نیز مشمول افشا ناخواسته خواهد بود.
جدید بودن درواقع یک صفت الینفک برای هر اختراع میباشد .بر اساس ماده  4قانون ثبت اختراع
ایران (مصوب « )1386اختراعی جدید است که در فن یا صنعت قبلی پیشبینینشده باشد .منظور از فن یا
صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطهای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق
استفاده عملی و یا هر طریق دیگر ،قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع





اختراع موردنظر تا تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع نباید درجایی مطرحشده باشد.
ازلحاظ ماهیتی تازه و بدیع باشد.
جدید بودن ،موردی نیست که باید به اثبات برسد بلکه عدم وجود آن میتواند ثابت گردد.
اختراعی ،جدید است که با اختراعات و یا دانش موجود در اختراعات قبلی قابل پیشبینی
نباشد.

برای عموم مردم افشا نشده باشد .درصورتیکه افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در
موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد ،مانع ثبت نخواهد بود .بنابراین:
به دلیل آنکه با اعطاء پتنت و ایجاد انحصار ناشی از آن ،افراد از دستیابی به معلومات و فناوریهایی که
قبالً بهآسانی مورداستفاده آنها بوده است ،محروم میشوند ،و نیز جهت جلوگیری از پرداختن به اختراعات
و تحقیقات صورت گرفته قبلی و صرف هزینههای هنگفت آتی ،معیار جدید بودن و تازگی یکی از شرایط
اساسی در پتنت شدن آن است.

 -24داشتن گام ابتکاری ( )Inventive stepبه چه معنا است؟
یکی دیگر از شرایط یک اختراع برای ثبت این است که اختراع حاوی گام ابتکاری ()Step Inventive
باشد .اختراع زمانی حاوی یک گام ابتکاری است که با در نظر گرفتن فن یا صنعت قبلی مربوط به
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اظهارنامهی اختراع و با توجه به تعریف اختراع برای شخصی که دارای مهارت معمولی در فن مذکور است
معلوم و آشکار نباشد .میتوان «ابداعی بودن» را بهعنوان «غیر بدیهی» ( )Non- obviousبودن نیز
اطالق کرد .یعنی چنانچه اختراعی دارای ویژگی غیر بدیهی باشد این نوآوری ،اختراع ابداعی تلقی خواهد
گردید.
بدیهی است که بین این شرط و شرط جدید بودن اختراع تفاوت وجود دارد زیرا در این مرحله موضوع
بررسی اداره ثبت اختراع ،این است که آیا در این اختراع نسبت به اختراعهای قبلی گامی بهپیش برداشتهشده
است و آیا این حرکت به جلو برای افراد ماهر در این فن شناختهشده بود یا خیر؟
احراز این مسئله نیاز به بررسی و جستجو دارد که توسط اداره ثبت اختراعات انجام میگیرد .بنابراین:




اختراع با توجه به مجموعه اطالعات و دانش موجود یک شخص که در رشته اختراع مهارت
معمولی داشته باشد ،قابل پیشبینی نباشد.
داشتن گام ابتکاری ،تنها بعد از احراز جدید بودن مطرح میشود.
اختراع باید ابتکاری باشد ،به این معنا که نتیجه فعالیتی خالقانه باشد.

 -25منظور از کاربرد صنعتی داشتن ( )Industrial applicabilityاختراع
چیست؟
سومین شرط ثبت اختراع ،این است که اختراع ادعایی دارای کاربرد صنعتی (Industrial

 )Applicabilityباشد .به این معنا است که ،صرفنظر از توجیهات اقتصادی ،بتوان اختراع را بهطور انبوه
تولید و یا در صنعت بکار گرفت .باید توجه کرد که ثبت اختراع تنها بهعنوان ابزار حفاظتی از اختراع است
و هیچ تضمینی برای تولید آن نیست .تولید تنها به مسائل بازار و اقتصاد تولید بازمیگردد .گاهی اختراعاتی
بوده که درگذشته دارای توجیه اقتصادی نبوده ولی با تغییر شرایط تولید آن ،توجیهپذیر شدهاند.
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این عبارت را میتوان با تعبیر مفید بودن نیز تفسیر نمود .اختراعی ازنظر صنعتی کاربردی محسوب
میشود که در هر رشتهای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد و صنعت در معنای گسترده آن منظور
است ،از آن جمله شامل صنایعدستی ،کشاورزی و ماهیگیری نیز میشود .بنابراین:




اختراع باید کاربردی عملی داشته و صرفاً ،تئوری جدیدی را ارائه نکرده باشد.
درصورتیکه موضوع اختراع ناظر به تولید یک محصول باشد ،باید امکان ساخت و تولید آن
فراهم باشد.
اگر موضوع اختراع مرتبط با فرآیند تولیدی است ،باید امکان انجام آن فرآیند عمالً میسر
باشد.

 -26چه ضرورتی دارد نوآوری و اختراع خود را ثبت نمائیم؟
الف) حقوق انحصاری :گواهینامهی ثبت اختراع ،برای شرکت و اشخاص حقوق انحصاری فراهم میکند.
با به دست آوردن گواهینامههای ثبت اختراع ،معموالً شرکت شما اجازهی استفاده و بهرهبرداری انحصاری
از اختراع را برای یک دوره  20ساله از تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع میدهد .در غیر این صورت هر شخص
دیگری میتواند آن اختراع را ثبت نماید ،در خیلی از کشورها بهاستثناء ایاالتمتحده امریکا ،اولین شخص
یا اولین مؤسسهای که برای ثبت یک اختراع اقدام قانونی نماید ،حقّ تقدّم بر ثبت اختراع را خواهد یافت.
این بدین معنی است که اگر اختراعتان یا اختراع کارمندان شرکتتان را ثبت نکنید ،هر شخص دیگری که
امکان دارد اختراعی مشابه یا معادل اختراع شما را بعداً توسعه داده باشد میتواند آن را ثبت نماید و بهطور
قانونی شرکت شما را از بازار محصوالت این اختراع محروم نماید تا جایی که ازنظر قانونی شرکت شما
بایستی برای استفادهی مجاز از این اختراع ،حقّ الزّحمه لیسانس را به آن فرد یا شرکت پرداخت نماید.
و مهمتراز آن حتی فردی که اختراع شما را زود تر از خود شما به ثبت برساند میتواند شمارا به خاطر
استفاده از آن اختراع مورد پیگرد قضایی قرار دهد و ادعای خسارت کند.
ب) تحکیم جایگاه شرکت در بازار :بهواسطه این حقوق انحصاری ،شرکت قادر خواهد بود تا دیگران را
از استفاده غیرمجاز تجاری اختراعتان بازدارد .از این طریق رقابت کمتر میشود و شرکت خودش را بهعنوان
تنها بازیگر برتر در بازار مطرح میکند.
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ج) بازگشت سریعتر سرمایهگذاریها :با سرمایهگذاری مقدار قابلتوجهی پول و صرف زمان در توسعه
محصوالت نوآورانه ،شرکت شما قادر خواهد بود که زیر چتر حقوق انحصاری این محصوالت ،آنها را
تجاریسازی نماید و سرمایه هزینه شده را بازگشت دهد.
د) فرصت لیسانس دهی یا فروش اختراع :درصورتیکه شما تمایلی به بهرهبرداری تجاری از گواهینامه
ثبت اختراع خودتان نداشته باشید ،میتوانید آن را بهصورت کامل بفروشید و یا لیسانس حقّ بهرهبرداری
تجاری آن را به شرکت دیگری واگذار نمایید و از طریق آن برای شرکت خودتان درآمدزایی نمایید.
ه) افزایش قدرت چانهزنی :اگر شرکت شما در حال تالش برای به دست آوردن حقّ انحصاری اختراعات
ثبتشدهی دیگران از طریق قرارداد لیسانس است ،سبد داراییهای فکری شما (اختراعات ثبتشده به نام
شرکت شما) میتواند قدرت چانهزنی شما در مذاکرات تجاری را افزایش دهد .بر این اساس است که
گواهینامههای ثبت اختراع شرکت شما در فرایند مذاکره از طریق یک موافقتنامه لیسانس متقابل
( ،)Cross Licensing Arrangementمیتواند منفعت قابلتوجهی را برای شرکت شما به ارمغان
آورد ،بهطوریکه حقوق ثبت اختراع میتواند میان شرکت شما و شرکت دیگر مبادله شود.
و) تصویر مثبت برای شرکت شما :شرکای تجاری ،سرمایهگذاران و سهامداران ممکن است داراییهای
فکری (تعداد اختراعات ثبتشده) شرکت را دلیلی بر باال بودن سطح توانمندیها و ظرفیتهای تخصّصی
و فناورانه شرکت شما موردتوجه قرار دهند که خود میتواند برای جذب سرمایهگذاریها و تأمین مالی
بیشتر ،یافتن شرکای تجاری و افزایش ارزش بازار شرکت شما مفید باشد.

 -27اعطای حق اختراع به مخترع چه تأثیری بر پیشرفت در جامعه دارد؟
برای اینکه دارنده حق اختراع بتواند دیگران را از استفاده و تولید محصول یا فرآیند به ثبت رسیده منع
کند ،حق اختراع به وی اعطا میشود .اما الزم است توجه شود که دارندگان پتنت موظفاند درازای دریافت
حمایت از اختراع ،اطالعات مربوط به اختراع خود را در اختیار عموم قرار دهند تا بدنه دانش فنی موجود در
جهان تقویتشده و درنتیجه در افراد دیگر نیز نوآوریها و خالقیتهای بیشتر ایجاد گردد .بر این اساس
پتنت نهتنها از دارندگان خود حمایت میکنند بلکه تأمینکننده اطالعات ارزشمندی برای نسلهای آینده
محققین و مخترعین نیز میباشند .بهطور خالصه فلسفه حق اختراع عبارتاند از:
 بهرهبرداری و بهکارگیری اختراعات
 خارج نمودن فناورییهای مرتبط با اختراع از حالت مخفی ،در راستای رشد توسعه صنعتی
 تضمین حقوق مادی و معنوی
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دارنده حق اختراع میبایست امتیاز انحصاری خویش را فقط در جهت هدف مشروع و جبران
سرمایهگذاریاش در بخش تحقیق و توسعه ( )R&Dبه کار برد و قصدش صرفاً مانعشدن از رقابت نباشد.
برای اطمینان از این امر قیدوبند قانونی وجود دارد بدین ترتیب که اگر دارنده حق اختراع پس از یک دوره
معین از این حق بهصورت اقتصادی بهرهبرداری نکند «مجوز اجباری» صادر خواهد شد.

 -28مدلهای مصرفی (اختراعات کوچک) به چه حقوقی اطالق میگردد؟
مدل مصرفی) ، (Utility Modelاختراعی است که از جنبه گام ابتکاری از سطح پایینتری برخوردار
است ،مانند درب بازکن نوشابه خودکار.
یک مدل مصرفی حقی انحصاری است که برای یک اختراع کوچک اعطا میشود و اجازه میدهد که
دارندهی حق ،دیگران را از استفادهی تجاری اختراع حمایتشده بدون اجازهی او برای یک دورهی زمانی
محدود منع کند .تعریف این حق میتواند از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد (البته درجایی که چنین
حمایتهایی قابلدسترس است) مدل مصرفی شبیه یک حق اختراع است.درواقع ،مدلهای مصرفی
بعضیاوقات بهعنوان اختراع کوچک یا پتنت نوآوری ) (Innovation patentنامیده میشوند .الزم به
ذکر است که در بسیاری از موارد ،شرکت صرفاً کاالهای موجود خود را بهبود داده است و بهبودهای
انجامشده ابداعی نبوده و قابلیت ثبت بهعنوان یک اختراع را ندارند .در این صورت حقوق مدلهای کاربردی
( )Utility Modelبه شرطی که در کشور موردنظر زیرساختهای حقوقی پیشبینیشده باشد میتواند
بهعنوان یک جایگزین مناسب برای ثبت اختراع باشد .در مواردی نیز ممکن است شرکت تصمیم بگیرد
نوآوریهای شرکت را بهعنوان اسرار تجاری محافظت نماید و از ثبت اختراع آن خودداری نماید که در این
صورت الزم است شرکت اقدامات مناسبی را برای حفظ اطالعات محرمانه اتّخاذ نماید.

 -29تفاوت اصلی بین حمایت از مدلهای مصرفی و اختراعات چیست؟
در قانون مالکیت فکری ایران ،حمایت از مدلهای کاربردی"مدلها مصرفی یا اختراعات کوچک"
پیشبینینشده است و غالباً مدلهای کاربردی تحت عنوان اختراع در کشور ثبت میشود.
ولیکن بهصورت کلی ،و در قوانین حمایت از مدلهای مصرفی در خارج از کشور ،تفاوت اصلی بین مدلهای
مصرفی و اختراعات عبارتاند از:
 الزامات برای دستیابی به مدلهای مصرفی کمتر از حق اختراع است .شرط "داشتن گام ابتکاری" و
یا "افشای اختراع" و یا هردوی آنها ،در بعضی کشورها در سطح محلی از الزامات ثبت مدل مصرفی
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نمیباشد ،درحالیکه شرط "جدید بودن" همیشه باید برآورده شود .در عمل ،حمایت از مدلهای
مصرفی اغلب به دنبال نوآوریهایی است که معیارهای ثبت اختراع را کسب نکرده باشد.
مدت حمایت برای مدلهای مصرفی کوتاهتر از ثبت اختراعات است و از کشور به کشور متفاوت است
(معموالً بین  6تا  15سال).
در اکثر کشورها ،ادارات ثبت اختراع ،برنامههای مدل مصرفی را بهعنوان ماده قبل از ثبتنام بررسی
نمیکنند .این بدان معنی است که روند ثبت مدل مصرفی نسبت به ثبت اختراع ،اغلب ساده و سریعتر
است (گاهی اوقات شش ماه یا کمتر).
هزینههای ثبت و دستیابی به مدل مصرفی نسبت به ثبت اختراع ارزانتر هستند.
در برخی از کشورها ،حمایت از مدل مصرفی فقط برای بعضی از حوزههای فنآوری ،مانند لوازم و
دستگاههای مکانیکی ،به دست میآید.

 -30اسرار تجاری) (Trade Secretsبه چه حقوقی اطالق میگردد؟
در عرصه رقابت و کسبوکار هرروز مؤلفههای بیشتری باعث قدرت گرفتن اصحاب بازار میشوند و
قدرت چانهزنی صاحبان خود را در بازار افزایش میدهند ،یکی از مقولههایی که مالکیت فکری نیز حمایت
از آن را بر عهده دارد مسئلهی اسرار تجاری ) (Trade Secretsاست ،به زبان ساده برای مشخص کردن
حیطهی اسرار تجاری میتوان گفت اسرار تجاری ،فرمول ،رویه ،فرآیند ،طرح ،ابزار ،الگو یا مجموعه
اطالعاتی است که در یک کسبوکار برای به دست آوردن مزیت نسبت به رقبا مورداستفاده قرار میگیرند
و مالکیت فکری انحصاری دائمی را تا آن زمان برای آن در نظر میگیرد که افشا نشود ،در صورت افشای
اسرار اشخاص ثالث قادر خواهند بود از آن بهرهبرداری کنند.

 -31عالئم تجاری) (Trade Markچیست؟
در ماده  1ثبت عالئم تجاری و اختراعات مصوب  1تیرماه  ،1310عالئم تجاری بهصورت زیر تعریف
میشود:
"عالمت تجاری عبارت از هر قسم عالمتی است اعم از نقش ،تصویر ،رقم ،حرف ،عبارت ،مهر لفاف و
غیر آنکه برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ،تجارتی یا فالحتی اختیار میشود .ممکن است یک
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عالمت تجارتی برای تشخیص محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار و یا محصول یک شهر
و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود"
بنابراین عالمت تجاری نشانی است که قادر است محصوالت یا خدمات یک بنگاه را از محصوالت و
خدمات بنگاههای دیگر متمایز سازد .این نشان میتواند هر کلمه ،حرف ،عدد ،عکس ،شکل ،رسم و یا
ترکیب آنها باشد .در شکل  7نمونههایی از عالئم تجاری نمایش دادهشده است.
توسعه روزافزون محصوالت و خدمات در سطح دنیا موجب شده است عالئم و نشانهایی که پیشتر
بهعنوان عالمت تجاری پذیرفته نبودند ،امروز موردپذیرش قرار بگیرند .مانند عالئم سهبعدی ،اصوات و
شعارهای تبلیغاتی و حتی نشانهای قابلاستشمام (بوها) .درعینحال برخی از کشورها نظیر ایران ،صرفاً
عالئم گرافیکی که قابلرؤیت باشند را ثبت مینمایند.

شکل  -7نمونههایی از عالئم تجاری

 -32عالئم تجاری چه کاربردی دارند؟
اولین کارکرد عالمت تجاری متمایز ساختن کاالها یا خدمات یک بنگاه تجاری از دیگری است ،اما آن
زمان که محصوالت و خدمات تحت یک عالمت تجاری خاص بتوانند رقبای خود را از میدان تجارت خارج
کند و بر آنان توقف یابند ،عالمت تجاری جایگاه دیگری مییابد ،چراکه صاحب عالمت اکنون ابزار الزم
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برای رقابت را به دست آورده است ،آنگاهکه مشتریان حاضر هستند برای به دست آوردن کاال یا خدمات
تحت یک عالمت تجاری خاص هزینه بیشتری پرداخت کنند ،عالمت تجاری به جایگاه و کارکرد خودش
در تجارت دستیافته است و اینجا است که مالکیت فکری برای حفظ حقوق و منافع صاحبان عالئم تجاری
برای ثبتکنندگان این عالئم ،انحصارات و حمایتهای ویژه را ارائه مینماید .چراکه اگر یکی از رقبا با
عالمت مشابه محصول یا خدماتی را باکیفیت نازل به بازار عرضه نماید بهطورقطع به شهرت و اعتبار
عالمت اصلی لطمه وارد خواهد کرد.

 -33برای ثبت عالئم تجاری) (Trade Markبه چه مواردی باید توجه داشت؟
حمایت از عالمت تجاری از طریق ثبت یا استفاده امکانپذیر میباشد ،این بستگی به قوانین داخلی
کشورها دارد ممکن است در کشوری برای اینکه یک عالمت تجاری موردحمایت قرار گیرد باید مانند دیگر
مقولههای مالکیت فکری به ثبت برسد و یا صرفاً استفاده از آن برای حمایت کافی باشد .اما هم چون دیگر
مقولهها حمایت از حق ثبتشده در حوزه ملی است یعنی اگر عالمتی در یک کشور موردحمایت قرار گرفت
این حمایت به دیگر کشورها تسری پیدا نمیکند و باید به قوانین داخلی کشورها رجوع نمود.
اما در عرصه بینالمللی کشورها برای حل این مسئله اقدام به ایجاد یک سیستم ثبت بینالمللی عالئم
نمودهاند تا بتوان با سهولت بیشتری عالئم تجاری را در سطح بینالمللی موردحمایت قرار دهند .سیستم
مادرید به ثبتکنندگان عالمت تجاری در این سیستم حمایتی را وسیع ازنظر جغرافیایی اعطا میکند.
مواردی که امکان دارد اظهارنامه تقاضای عالمت تجاری رد شود یا غیرقابل ثبت باشد عبارتاند از:
 درجایی که ممکن باشد مشتریان ،عالمت تجاری را با عالمتی که قبالً ثبتشده یا یک
عالمت مشهور ثبتنشده (ولی بهکاربرده شده) اشتباه بگیرند؛
 مواقعی که عالمت تجاری ،بیانگر ویژگی فقط یکی از محصوالت یا خدمات شرکت باشد؛
 جایی که در عالمت یک اصطالح جغرافیایی وجود داشته باشد که موجب گمراه شدن شود
و عالوه بر آن نباید آن اصطالح بهوسیله یک شرکت منحصر شود؛
 عالمت تجاری نباید خالف نظم عمومی و اخالق حسنه باشد؛
 در عالمت تجاری نباید از یک نشان رسمی دولتی مانند طرح نظامی ،پرچم یا عالمتهای
دیگر استفادهشده باشد.
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 -34چه چارچوبهای قانونی در ثبت عالئم تجاری لحاظ شده است؟
در برخی از کشورها ،حمایت از عالمت تجاری به دو طریق صورت میگیرد :از طریق ثبت و یا از طریق
استفاده مکرر آن .ولی در اکثر کشورها جهت استفاده از حمایتهای قانونی عالئم تجاری ،شما ملزم به
ثبت عالئم تجاری خود در آن کشور هستید .در قانون ثبت اختراع ،طرحهای صنعتی و عالمت تجاری
ایران مصوب  ،1386سابقه استعمال برای ثبتکننده ،حق تقدم نمیآورد .بههرحال توصیه میشود برای
کسب حمایت بهتر و قویتر ،شرکتها عالمت تجاری یا خدماتی خود را در کشور هدف ثبت نمایید ولو
اینکه برای ثبت در آنجا مختار باشند.
درصورتیکه شرکت شما قصد استفاده از حمایتهای قانونی عالمت تجاری میباشد ،باید اظهارنامه
عالمت تجاری را به دفتر عالمت تجاری ملی یا منطقهای تسلیم کند .بعد از پرداخت حقالزحمههای قانونی
به دفاتر مربوطه ،روند بررسی اظهارنامه آغاز خواهد شد.
با توجه به قوانین ملی ،مدت اولیه ثبت معموالً  10سال است .بااینحال برخالف دیگر مصادیق مالکیت
صنعتی ،ثبت عالمتها میتواند بر اساس پرداخت منظم شارژ دهساله بهطور دائمی تمدید شود.
بهعبارتدیگر بهشرط پرداخت شارژ دهساله ،حقوق عالمت تجاری /خدماتی مادامالعمر تمدید خواهد شد.
اگر عالمت تجاری ثبتشده مخالف مقررات قانون باشد یا درصورتیکه عالمت قبالً به اسم دیگری
ثبتشده و یا شباهت عالمت با عالمت دیگری که ثبتشده است بهاندازهای باشد که مصرفکنندگان
عادی یعنی اشخاصی را که اطالعات مخصوص ندارند را بهاشتباه میاندازد ،در این فرض ذینفع میتواند
درخواست ابطال ثبت عالئم تجاری را از مرجع ذیربط بخواهد.
در حقوق داخلی ایران با توجه به ماده  61آئیننامه قانون ثبت عالئم و اختراعات ،هرکس بخواهد ابطال
عالمت تجاری را که در ایران به ثبت رسیده است تقاضا کند باید به دادگاه شهرستان تهران دادخواست
بدهد .در حال حاضر دادگاه صالح شعبه  3دادگاه حقوقی مجتمع شهید بهشتی میباشد.

 -35چند نوع عالئم تجاری وجود دارد؟
بر اساس نوع فعالیت تجاری و خدماتی و فردی یا گروهی بودن آن ،عالئم تجاری مختلفی وجود دارد.
که در ذیل آورده شده است:
الف) عالمت تجاری :عالمتی که برای تشخیص کاالهایی که توسط شخص یا بنگاه خاص تولیدشدهاند
به کار میروند .مانند عالمت شرکت تولیدی «اسنوا».
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ب) عالمت خدماتی ( :)Service Marksعالمتی که برای تشخیص خدماتی که شخص یا بنگاه
خاص ارائه میدهد به کار میرود مانند عالمت شرکت هواپیمایی «هما».
ج) عالمت جمعی ( :)Collective Marksعالمتی که برای تشخیص کاالها یا خدمات تولیدشده یا
ارائهشده توسط اعضا یک اتحادیه یا انجمن به کار میرود .مانند اتحادیه تولیدکنندگان «فرش».
د) عالمت گواهی کننده :عالمتی برای تشخیص کاال یا خدماتی که موازین خاصی را رعایت میکنند.
مانند عالمت «نانو نماد».
ه) عالمت شناختهشده و مشهور ( :)Well- Known Marksعالمتی که در بازار مشهور و کامالً
شناختهشده محسوب میشود و درنتیجه این شهرت از حمایت بیشتری برخوردار میشود.

 -36مدارهای یکپارچه ) (Integrated Circuitesبه چه حقی اطالق میگردد؟
طبق تعریف نقشه مدار یکپارچه عبارت است از طرحی که وضعیت مکانی و ارتباطات عناصر
تشکیلدهنده مدارهای یکپارچه الکترونیک را نشان دهد .بهعبارتدیگر طرح ساخت مدار یکپارچه
الکترونیک طرحی است که عناصر و ارتباطات مداری آنها را که برای انجام کاری مشخص بر روی قطعه
ای قرار دارند ،در شکل نهایی یا حد واسط خود نشان میدهد.
حمایت از مدارهای یکپارچه ) (Integrated Circuitesدر کنوانسیون پاریس مطرح نشده است،
کنوانسیون مستقلی موسوم به کنوانسیون واشنگتن به حمایت از مدارهای یکپارچه ،اصول و استانداردها
میپردازد .ولیکن تاکنون در سطح جهانی به مرحلهی اجرا نرسیده است .موافقتنامه جنبههای تجاری
مالکیت فکری (تریپس) در چهار ماده به حمایت از این مدارها میپردازد و حقوق و انحصارات موردنظر را
که در کنوانسیون واشنگتن مطرحشده است در ماده  35خود میگنجاند( .الزم به تذکر است که
کنوانسیونهای مذکور مفصالً در شماره  2کتابچه موردبررسی قرار خواهد گرفت)

 -37نشان مبدأ جغرافیایی ) (Geographical Indicationsچیست؟
عالمت جغرافیایی یا نشان مبدأ جغرافیایی ) (Geographical Indicationsهمانگونه که از نامش
هویداست ،اشاره به نام مکان جغرافیایی دارد که محصول موردنظر در آنجا بهعملآمده است.
نشان مبدأ یا عالمت جغرافیایی تضمینکنندهی کیفیت مشخصی برای یک محصول خاص است .چراکه
به خریدار اطمینان میدهد محصول خریداریشده در مبدأ مشخصی با تمامی ویژگیهای موردنظر تهیهشده
است .بدیهی است محصول برنجی که در شمال ایران در منطقهی طارم به عمل میآید با محصول برنجی
که در دیگر مناطق ایران تولید میشود از جهات بسیاری متفاوت است .فرش دستبافی که در ایران تولید
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میشود با توجه به نوع پشم و رنگ بسیار متفاوت از فرشهایی با طرح و نقشهی مشابه است که در چین
تولید میشود.

 -38گونههای جدید گیاهی ) (New Plants Veriatyچیست؟
مالکیت فکری ازاینرو به حمایت از گونههای جدید گیاهی ) (New Plants Veriatyپرداخته است
تا تالش و مطالعات محققان در این زمینه را پاسخ مناسبی دهد و در مقابل خطرپذیری و هزینههایی که
کشاورزان گونههای جدید گیاهی متقبل میشوند جبران مناسبی ارائه کند .مالکیت فکری از طریق ایجاد
انحصاری با مدتزمان محدود سعی میکند تا حقوق محققان بخشهای کشاورزی را در این زمینه به
رسمیت بشناسد .اتحادیهی بینالمللی حمایت از گونههای جدید گیاهی ) ،(UPOVحمایت از گونههای
جدید را مورد نظارت قرار میدهد.

 -39طرح صنعتی ) (Industrial Designچیست؟
طرح صنعتی ) (Industrial Designبهعنوان یکی از مقولههای مالکیت فکری ،صرفاً به ماهیت
زیباییشناختی و تزئینی یک محصول اشاره دارد و صرفاً مربوط به شکل و ظاهر یک محصول است.
علیرغم اینکه محصول ممکن است ویژگیهای فنی و نوآورانه نیز داشته باشد ،ولی اساساً طرحهای صنعتی
از ابعاد فنی و عملکردی آن متفاوت است.
ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سهبعدی با خطوط ،رنگ یا بدون آن بهگونهای که ترکیب یا
شکل یک فراورده را ازنظر تزیینی و زیباشناختی تغییر داده و باعث جذب مصرفکننده گردد را طرح صنعتی
میگویند.
هر تغییر در شکل ظاهر یا نوع بستهبندی که باعث زیبا شدن
محصول تولیدی شما گردید و باعث جذابیت محصوالت شما
برای مصرفکننده موجب شود را قبل از افشا ،بهتر است ثبت
نمایید تا جلو سوء استفاده رقبای خارجی و داخلی در بازارهای
هدف گرفته شود .با ثبت طرح صنعتی شما میتوانید بهراحتی
جلو و واردات یک محصول که تقلیدی از طرح تولیدی ثبتشده
شما است را بگیرید.
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 -40چرا طرحهای صنعتی باید حمایت شوند؟
طرح صنعتی ارزش یک محصول را افزایش میدهد .طرح صنعتی باعث میشود یک محصول برای
مشتریان جذاب باشد و ممکن است حتی علت منحصربهفرد فروش محصوالت گردد .بنابراین کسب حمایت
از طرحهای صنعتی جزء راهبردهای اصلی کسبوکار برای هر طراح یا تولیدکننده باشد.
با حمایت از یک طرح صنعتی از طریق ثبت آن در اداره مالکیت صنعتی مالک از حق استفاده انحصاری و
جلوگیری از نسخهبرداری غیرمجاز یا تقلید توسط اشخاص ثالث برخوردار میشود .این امر ازنظر تجاری
کاری مهم است چون توانائی رقابت کسبوکار را بهبود میبخشد و اغلب با خلق یک یا چند طرح جدید
باعث افزایش درآمد میگردد  .از طرفی ارزش و اعتبار برند در طراحیهای آن بنگاه اقتصادی بستگی دارد
.

 -41ثبت طرح صنعتی چه امتیازی را موجب میگردد؟
 ثبت یک طرح صنعتی به مالک حق انحصاری از نسخهبرداری غیرمجاز و تقلید توسط اشخاص ثالثجلوگیری مینماید.
 ثبت طرحهای صنعتی فعالیت صادقانه تجاری و رقابت عادالنه را تشویق میکند ضمن اینکه بهنوبهخود تولید طیف وسیعی از محصوالت که ازنظر زیبائیشناختی جذاب هستند را ارتقاء خواهد داد.
 ثبت یک طرح ارزشمند باعث بازگشت مطلوب سرمایهگذاری شده چراکه مالک طرح با توجه به اینکهاطمینان از انحصاری بودن محصول خود دارد در ارتقاء کیفیت آن دقت نموده و این امر موجب شناخت
محصول و اطمینان بازار و مشتریان شده و درنتیجه درآمد بیشتری را به وجود میآورد.
 طرحهای صنعتی دارائی تجاری هستند که میتوانند ارزش و پرستیژ یک شرکت و محصوالت آن راافزایش دهد ،هرچه موفقیت و عرضه یک طرح بیشتر باشد ارزش آن برای شرکت بیشتر خواهد بود.
 مالک طرح صنعتی ثبتشده میتواند با واگذاری اجازه بهرهبرداری از یک طرح به دیگر برای مدتمشخص از امتیازات الزم بهرهمند گردد .بهعبارتیدیگر طراح با نگاه تجاری میتواند بهطور مستقیم یا
غیرمستقیم به بازار تولید و تنوع محصوالت کمک کند.
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 ثبت یک طرح صنعتی به شرکتها این فرصت را میدهد که میزان موفقیت محصوالتشان را در بازارارزیابی نموده و با اطمینان از بازگشت سرمایه و انحصاری بودن آن نسبت به تولید و عرضه آن اقدام نمایند.

 -42راههای ثبت طرح صنعتی چیست؟ یا چگونه میتوان طرح صنعتی را ثبت
کرد؟
الف -ثبت طرح صنعتی در داخل کشور

حمایت از طرحهای صنعتی به قلمرو کشورها محدود میشود (اصل استقالل و اصل سرزمین) این یعنی
حمایت از طرح صنعتی بهطورکلی به کشور یا منطقهای محدود میشود که طرح مزبور را در آنجا ثبت کرده
است بنابراین اگر مایلید طرح صنعتیتان در بازارهای صادراتی حمایت شوند باید مطمئن شوید در آن
کشورهای خاص تقاضانامه کسب حمایت تسلیم نمودهاید.
ب -روشهای ثبت طرح صنعتی در خارج از کشور
-1ثبت ملی

روش ثبت ملی بهمانند ثبت در کشور مبدأ (داخلی) میباشد یعنی متقاضی باید پس از انتخاب کشور هدف
با انتخاب وکیل یا مراجعه حضوری (بستگی به قانون ملی کشور هدف دارد) کلیه مدارک را به زبان کشور
هدف ترجمه پس از تأیید مراجع ذیصالح به اداره مربوطه ارائه نماید که مستلزم هزینه و زمان بیشتری
خواهد بود.
 -2ثبت منطقهای:

گروهی از کشورها دارای معاهده همکاری منطقهای میباشند که در صورت ثبت دریکی از کشورهای
عضو ،سایر کشورهای عضو آن معاهده آن طرح را حمایت خواهند نمود اتحادیههای منطقهای شامل
حوزههای ذیل میباشند.
الف -اداره منطقه مالکیت صنعتی آفریقا ( )ARIROبرای حمایت از طرحها در کشورهای آفریقایی انگلیسی
زبان
ب  -اداره طرحهای بلوکس ( )BDOبرای حمایت در بلژیک هلند و لوکزامبورگ
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ج  -اداره هماهنگسازی بازارهای داخلی ( )OHIMبرای طرحهای اتحادیهای در کشور عضو اتحادیه
اروپایی
د  -سازمان مالکیت معنوی آفریقا ( )OAPIبرای حمایت از کشورهای آفریقائی فرانسه زبان
 -3ثبت بینالمللی

ابتدا باید گفته شود که در هیچ نقطهای از جهان سیستمی وجود ندارد که شما طرح صنعتی ،اختراع ،عالمت
تجاری یا نشان جغرافیایی مورد تقاضای خود را در یک کشور ثبت نموده و در سایر کشورها حمایت شود.
همچنان که توضیح داده شد فقط در ثبت منطقهای آنهم در شرایط خاص چنین سیستمی وجود دارد
بههرحال برای ثبت بینالمللی شما طبق موافقت نام الهه (معاهدهای که بهمنظور ثبت بینالمللی "تقاضای
یکپارچه" طرح صنعتی به وجود آمده و سازمان جهانی مالکیت معنوی ( )wipoمتولی اجرای آن است)
اتباع هریک از کشورهای عضو موافقتنامه میتوانند با تکمیل یک تقاضانامه بینالمللی به بخش اجرای
معاهده الهه مستقر در سازمان جهانی مالکیت معنوی تسلیم نماید ،درخواست وی به کشورهای موردتقاضا
ارسال (احتمال دارد بعضی کشورها تقاضای ثبت شما را پذیرفته بعضی از کشورها هم نپذیرند) درصورتی
که پذیرش در کشورهای موردتقاضا موردحمایت قرار خواهد گرفت اما کشورهایی که تقاضای شما را رد
کردند شما میتوانید به این تصمیم اعتراض نمایید .چنانچه ثبت شود موردحمایت قرار خواهد گرفت اگر
هم تقاضای شما مجدداً رد شود تحت حمایت قانون آن کشور نخواهد بود.
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