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چکیده
مهلت ارفاقی افشا ،مدتزمانی است که متقاضی ثبت میتواند بعد از افشای عمومی
اختراع ،بدون اینکه موجب زوال شرط تازگی شود ،تقاضای ثبت آن را بنماید .برای
پیشبینی مهلت ارفاقی ،قانونگذار باید به چهار معیار توجه نماید :مدتزمان ارفاقی ،نحوه
افشا ،مطلق یا نسبی بودن مصونیت مخترع نسبت به افشاهای اشخاص ثالث و چگونگی
تعامل و جمع مهلت ارفاقی با حق تقدم .در مقاله حاضر با تکیه بر مطالعات تطبیقی و تحلیل
حقوق ایران معیارهای مذکور و مزایا و معایب مهلت ارفاقی را بررسی و به این نتیجه
میرسیم که مهلت ارفاقی همچون یک شمشیر دو لبه است :از یکسو ،فراهم نمودن
مهلت ارفاقی بهطور مطلق و ایجاد سپری قوی برای افشای مخترع میتواند باعث رشد
مخترعان دانشگاهی و شرکتهای نوپا شود؛ از سوی دیگر ،چنین رویکردی میتواند مورد
سوءاستفاده اشخاص با «افشا یا تأخیر استراتژیک» قرار گیرد .همچنین تعامل مهلت ارفاقی با
حق تقدم کنوانسیون پاریس ،میتواند مانعی برای انتقال فناوری و جذب سرمایهگذار باشد.
درنهایت ،این مقاله با نظر به نتایج حاصل از پژوهش ،بررسیهای بهعملآمده و موقعیت
ایران بهعنوان یک کشور درحالتوسعه پیشنهادات مقتضی برای بهبود قانون ثبت اختراع
ایران ارائه میکند.
واژگانکلیدی :استثنا فقدان تازگی ،حق تقدم ،مصونیت مخترع ،افشا استراتژیک ،صنعت
پیشین
 .8دانشیار حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول)
Mirghasem.jafarzadeh@gmail.com
A.seyedin@ciwschool.com
 .7دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه شهید بهشتی
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مقدمه
تازگی 8و گام ابتکاری 7از شرایط ماهوی ثبت اختراع هستند که برر اسرا

«صرنعت پیشرین»

9

ارزیابی میشوند 4.از طرفی ،صنعت پیشین یا فن قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطرهای از
جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هر طریق دیگر ،قبرل از تقاضرا
و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع ،افشاء شرده باشرد (بنرد «هرر» مراده  4قرانون
ثبت اختراعات ،طرر هرای صرنعتی و عمئرم تجراری مصروب )8916؛ بنرابراین ،ازآنجاکره اکثرر
کشورها ازجمله ایران تازگی مطلق 5و نظام اولین ثبتکننرده اظهارنامره 6را پذیرفترهانرد ،هرگونره
افشا قبل از تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع صنعت پیشین بروده و مریتوانرد موجرب زوال ترازگی یرا
حتی گام ابتکاری گردد .این رویکرد در کاهش کیفیرت اظهارنامرههرای ثبرت اخترراع بره لحرا
علمی و کاربردی تأثیر قابلتوجهی دارد؛ به ا یرن خراطر کره مختررع خواسرتار ایرن اسرت ،قبرل از
8. Novelty.
7. Inventive step/Non-Obviousness.
9. Prior art.
 .4جعفرزاده ،میرقاسم و محمودی ،اصغر« ،شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی و اداره ثبت اختراعات»،
فصلنامه تحقیقات حقوقی ،شماره  ،)8914(47صص  19و 884؛ شبیری زنجانی ،سید محسن و نجفی ،حامد« ،مطالعه تطبیقی
شرط ماهوی گام ابتکاری در حق اختراع» ،دو فصلنامه حقوق تطبیقی ،شماره  ،)8937 (811ص71؛ شبیری زنجانی ،سید
محسن و نجفی ،حامد« ،مطالعه تطبیقی ارزیابی و احراز گام ابتکاری در اختراعات» ،فصلنامه پژوهشهای حقوق تطبیقی ،دوره
 ،85شماره  ،)8931( 4ص.96
 .5تازگی سه نوع دارد -8 :تازگی مطلق ( :)Absolute Noveltyدر این نوع تازگی ،موضوع نباید در هیچ نقطهای از
جهان مورد استفاده قرارگرفته یا به هر طریقی افشاشده باشد .بهعبارتیدیگر ،افشای اختراع به هر طریقی در هر نقطهای از
جهان موجب زوال تازگی میشود .قانون ثبت اختراع  8916از این نظریه پیروی میکند -7 .تازگی محلی ( Local
 :)Noveltyمنظور از تازگی محلی این است که استفاده قبلی از اختراع و دسترسی به اطمعات و جزئیات مربوط به آن صرفاً
در کشور مورد درخواست ثبت ،سبب نفی تازگی اختراع میشود .بهعبارتدیگر ،اختراع تنها کافی است که در سطح داخلی
کشورها تازگی داشته باشد و افشای اطمعات مربوط به آن و یا استفاده از آن در خارج از مرزهای داخلی هیچگونه خللی به
وصف تازگی اختراع وارد نمیسازد (نصرآبادی ،ابوالفضل« ،شرایط ماهوی شناسایی حق اختراع :بررسی تطبیقی در حقوق
ایران و موافقتنامه تریپس» ،مجله حقوقی دادگستری ،شماره  )8914(58ص .)931کشور نیوزلند تا قبل از اصم قانون ثبت
اختراع در سال  7189این نوع تازگی را پذیرفته بود .ماده  5آییننامه ثبت اختراعات و اکتشافات صنعتی نظامی در جهوری
اسممی ایران مصوب  8935این نوع تازگی را پذیرفته است؛ درواقع ،ماده مذکور ،استثنایی بر بند «هر» ماده  4قانون 8916
است (پیلوار ،رحیم و قضات ،رضوان ،آشنایی با حقوق اختراعات و اکتشافات نظامی ،چاپ اول( ،تهران:انتشارات شرکت
سهامی انتشار .)8935 ،ص -9 .)86تازگی نسبی ( :)Relative Noveltyاین نوع تازگی که نظام ثبت اختراع قبلی آمریکا
مبتنی بر آن بود ،تنها انتشار و افشای کتبی در هر کشوری موجب زایل شدن وصف تازگی میگردد اما استفاده از اختراع در
سایر کشورها خدشهای به تازگی وارد نمیسازد.
6. First To File (FTI) System.
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اینکه شخص دیگری اظهارنامۀ مشابهی را تسلیم اداره ثبرت و یرا اخترراع مشرابهی را افشرا نمایرد،
سریع اختراع خود را ثبت کند و عموماً این واهمه موجب میگردد کیفیت توصریفات و عملکررد
اختراع در اظهارنامه باال نباشد و نهایتاً پس از انقضای مدتزمان حقوق انحصراری ،جامعره نتوانرد
از اختراع افشاشده در اظهارنامه بهره ببرد .بنابراین جهت منعطف نمودن تازگی مطلق و رفرع ایرن
مشکل و همچنین افزایش کیفی اظهارنامههای ثبت ،قانونگذاران درکشرورهای مختلرف ترازگی
مطلق و نظام اولین ثبتکننده را تعدیل و «مهلت ارفاقی افشا» 8را پیشبینی نمودهاند .مردتزمرانی
که متقاضی ثبت میتواند بعد از «افشای عمومی» 7اختراع یا طرر صرنعتی ،بردون اینکره موجرب
زوال شرط تازگی شود ،تقاضای ثبت آن را بنماید مهلت ارفاقی گفته میشرود .برهعبرارتیدیگرر،
اداره مالکیت صنعتی یا دادگاه نمریتوانرد در ارزیرابی شررط ترازگی و گرام ابتکراری بره اخترراع
افشاشده توسرط مختررع یرا ییحرق در ثبرت اسرتناد کنرد .یایرت نهرایی مهلرت ارفراقی در نظرام
اختراعات بهویژه نظام اولین ثبتکننده ،تسهیل افشا دانش در راستای تشرویق و تقویرت نروآوری
است9؛ درواقع مهلت ارفاقی به مخترع کمک میکند در نظام اولین ثبرتکننرده سرریعترر از همره
اختراع خود (بهویژه ایده آن) را افشا نماید و پس از بهبود و پیادهسازی عملی آن ،اقردام بره ثبرت
نماید .همچنین به مخترع این اجازه را میدهد که قبل از تقاضای ثبت از طریق افشای آکادمیرک
(مثمً مقاله علمی-پژوهشی در خصوص اختراع) و دیگر افشاهرا ،پتانسریل تجراری ابرداع خرود را
ارزیابی نماید 4.عموه بر این ،مهلت ارفاقی به مخترعان انفرادی و پژوهشگران دانشگاهی کمرک
میکند که عموه بر ارزیابی پتانسیل تجاری ،سرمایهگذار مناسبی نیز جرذب پررو ه خرود نماینرد.
بند «هر» ماده  54و ماده  678قانون ثبت اختراعرات ،طرر هرای صرنعتی و عمئرم تجراری مصروب
 8916و نیز مواد 76و  22آییننامه اجرایی مصوب  8912به مهلرت ارفراقی افشرا اشراره دارنرد امرا
اینکه نوع افشا در ماده  4باید چگونه باشد یا اینکه برای افشای مخترع یرا طررا مصرونیت کامرل
8. Disclosure grace period.
7. Public disclosure.
9. Fromer, Jeanne C., "Patent disclosure", Iowa Law Review, vol. 94(2008), p. 565.
4. Bagley, Margo A., “The need for speed (and grace): Issues in a first-inventor-to-file
world”, The Berkeley Technology Law Journal, vol.23, No.1(2008), p. 1050.
 .5بند «هر» ماده  4قانون  ...« :8916درصورتیکه 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».
 .6ماده  78قانون  ..« :8916مفاد قسمت اخیر بند (هر) و بند (و) ماده ( )4این قانون در خصوص طرحهای صنعتی نیز قابلاعمال است».

821

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی ،سال هفتم ،شماره بیستوهفتم ،تابستان 8931

ایجاد میکند یا خیر؟ یا نحوهی تعامل مهلت ارفاقی افشا با حق تقدم مقررر در مراده  4کنوانسریون
پاریس با ابهام روبرو است .بهطور حتم دادگاههای ایران در دعاوی نقض حقروق انحصراری حرق
اختراع یا حتی طر های صنعتی 8برا دعروای متقابرل خوانرده کره خواهران ابطرال گواهینامره ثبرت
اختراع یا طر صنعتی است به این سبب که اختراع یا طر صنعتی درزمانی قبل از مهلت ارفراقی
(بیش از شش ماه قبل از ثبت) افشاشده است ،روبرو خواهند شد.

7

رویکرد کشورها 9نسبت به مهلت ارفاقی افشا و سازوکار آن را میتوان بر مبنای چهرار معیرار
دستهبندی نمود )8 :4بر اسا

نحوه افشا :گروهی از کشرورها مهلرت ارفراقی را بره هرگونره افشرا

(خواه عمدی 5و خواه ییرعمدی )6بهطور مطلق اعطا میکنند ماننرد کانرادا ،اسرترالیا 2و آمریکرا.8
 .8بهعنوانمثال در قسمتی از دادنامه شماره  3613321778111265مورخ  8936/16/78صادره از شعبه  81دادگاه تجدیدنظر
استان تهران به مهلت ارفاقی افشا در خصوص طر ها صنعتی اشاره شده است ...« :از طرف دیگر با توجه به مطابقت ادعا با بند
هر ماده  4قانون مرقوم و افشاء در مهلت  6ماهه قانونی قبل از ثبت اظهارنامه خوانده و اینکه ادعای خواهان تولید ترمه با
طر های مورد خواسته در فاصله ماههای مرداد و تیر سال  8939و فروش آنها در همین ایام میباشد ،چند برگ فاکتور
فروش تقدیمی نیز موید همین مطلب هست و تاریخ فاکتورها برای ماههای  4و  5و  6سال  8939هست و همگی در مهلت 6
ماهه مذکور اعمم شده است ،موجبی برای ارجاع به کارشناسی نبوده و نظریه هیأت کارشناسی مأخویه توسط دادسرای
عمومی و انقمب ناحیه  83تهران نیز ضمن اینکه با اوضاع و احوال محقق قضیه منطبق است ،موید همین استدالل دادگاه بوده
و افشاء را در مهلت  6ماهه موضوع بند هر ماده  4قانون یاد شده فوق تشخیص داده است.»...
 .7بهعنوانمثال ممکن است اختراعی ثبتشده باشد و خواهان دعوی نقض علیه خوانده مطر نماید و خوانده در دفاع از خود
در دعوی متقابل مدعی شود که اختراع خواهان پایاننامه ایشان بوده و وی مقالهای هم راجع به اختراع در مجلهای چاپ نموده
و از تاریخ دفاع پایاننامه ایشان بیش از  6ماه میگذرد.
 .9برای دیدن مدت ارفاقی و همچنین شرایط مدت ارفاقی در کشورهای مختلف ر.ک:
WIPO, Certain Aspects Of National/Regional Patent Laws: Grace Period Report,
(October 2017), available at: http://www.wipo.int/export/sites/www/scp/ en/
national_laws/grace_period.pdf ; Also: Tegernsee Experts Group, Study Mandated by
The Tegernsee Heads: Grace Period, (24 September 2012), Available at:
https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/global/grace_period.pdf .
 .4بعضی از نویسندگان بیان داشتند برای داشتن مدت ارفاقی هماهنگ و جهانی باید به چهار شاخص توجه کنیم :نوع افشا
( ،)Type of disclosureابزار افشا ( ،)Range of mediumمنشأ افشا یا افشا کننده ( )Discloserو محدودیت زمانی
(Metzler, Renee E., "Not All Grace Periods Are Created Equal: Building ( )Temporal limit
a Grace Period From the Ground Up", Marquette Intellectual Property Law Review, vol.
.)13(2009), p. 382
5. Intentional acts.
6. Unintentional acts.
 .2در حقوق استرالیا ،طبق بند نخست بخش  74قانون ثبت اختراع و قواعد مربوط به آن برخی اطمعاتی که در دستر عموم
قرار گرفتهاند ،در زمان ارزیابی شروط تازگی و گام ابتکاری /نوآورانه ( )Innovative stepصنعت پیشین محسوب
نمیشوند ( APO (Australian Patent Office), Manual of Practice and Procedure,(2018), sec.
 )2.4.4.6و متقاضی ثبت از زمان افشا تا زمان تقدیم اظهارنامه کامل به اداره مالکیت فکری استرالیا  87ماه فرصت خواهد
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برخی دیگر از کشورها نسبت به مهلت ارفاقی مقررات سرختگیرانرهای دارنرد و فقرط برخری از
افشاها را (عموماً بهطور حصری یا تنها محدود به اختراعات افشاشده در نمایشگاه رسمی )7قبرل از
تسلیم اظهارنامره موجرب اسرتثنای زوال ترازگی مریداننرد ماننرد اتحادیره اروپرا (مطرابق مراده 55
کنوانسیون ثبت اختراع اروپا.)9
 )7مدتزمان ارفاقی 87 :ماهه مانند آمریکا و کره جنوبی یا  6ماهه (اتحادیه اروپا)؛
 )9مصونیت افشا در مقابل افشاهای اشخاص ثالث :عدم ایجاد مصونیت بررای مختررع پرس از
افشا نظیر رویکرد اپن و کره جنوبی و یا مصونیت نسبی بدینصورت کره افشرای هماننرد توسرط
شخص ثالث برای اختراعِ مخترع صنعت پیشین محسوب نمیشرود مثرل رویکررد ایراالتمتحرده
آمریکا .همچنین میتوان برای افشرا مصرونیت مطلرق در نظرر گرفرت؛ در چنرین مصرونیتی ،هریچ
افشایی توسط شخص ثالث در مهلت ارفاقی افشرا موجرب زوال ترازگی و گرام ابتکراری اخترراعِ
نخست نمیشود؛
 )4چگونگی محاسبه مهلت ارفاقی و نحوه تعامل آن با حق تقدم کنوانسیون پاریس :گروهری
از کشورها مبدأ محاسبه مهلت ارفاقی را «تاریخ تسلیم اظهارنامه» به اداره ثبت همران کشرور قررار
میدهند مانند اتحادیه اروپا 4و اپن 5و مهلت ارفاقی برا حرق تقردم  87ماهره کنوانسریون پراریس
جمع نمیشود .در مقابل ،بر اسا

قوانین برخی کشورها همچون آمریکا (بخش  817قانون ثبرت

اختراع آمریکا) مهلت ارفاقی با حق تقدم کنوانسیون پراریس جمرع شرده و مبردأ محاسربه مهلرت
ارفاقی «تاریخ حق تقدم» است.
داشت .این اطمعات عبارتند از )8 :نمایش اختراع در نمایشگاه رسمی بین المللی؛  )7انتشار اختراع از طریق انجمن علمی خواه
بهصورت ارائه مقاله در انجمن و خواه چاپ آن توسط انجمن علمی()Learned society؛  )9بکارگیری اختراع در معرض
عموم جهت آزمایش معقول آن  )4هرگونه اطمعاتی که در دستر عموم توسط مخترع یا ییحق در ثبت  87ماه قبل از
تقدیم اظهارنامه کامل قرارگرفته است.
8. 35 U.S.C. § 102 (b).
7. Exhaustive list.
9. The European Patent Convention (EPC) Article 55 (Non-prejudicial disclosures).
4. See: G 0003/98 (Six-month period/UNIVERSITY PATENTS), EPO, Enlarged Board
of Appeal, 2000. Available at: https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals /
recent/g980003ex1.html
5. JPO, Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan, Part III, Ch. 2,
Sec. 5, p.8.
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در این مقاله نخست به مطالعه تطبیقری معیارهرای فروقالرذکر در حقروق ایرران و برخری از
کشورها پرداخته و سپس ،آثار مثبت و منفی مهلرت ارفراقی افشرا برر نظرام اختراعرات را مرورد
بررسی قررار داده و در پایران ،نترایج و پیشرنهادات مقتضری بررای نظرام اختراعرات ایرران ارائره
میگردد.
 -1نحوه افشا و مدتزمان ارفاقی
در زمانی که اداره ثبت اختراع با اختراعی مواجه میشود کره قبرل از تسرلیم تقاضرانامه ثبرت
افشا گردیده است ،ابتدا باید بررسی کند که افشای اختراع چگونه بروده (نحروه افشرا) و آیرا ایرن
نوع افشا موردحمایت قانونگذار است یا خیر؟ در ایرن بررسری کارشرنا

ثبرت اخترراع نخسرت

تعیین مینماید که چه کسی اختراع را افشا نموده است (مخترع ،شخص ثالث یا مالرک اخترراع).
پسازآن ،مشخص میکند که افشا مذکور عمدی (مانند چراپ مقالره توسرط مختررع یرا نمرایش
اختراع در نمایشگاه رسمی) بوده یا ییرعمردی (ماننرد سوءاسرتفاده شرخص ثالرث کره بره طریرق
نامشروع به اختراع دستیافته و آن را افشا نموده است) .درنهایت ،کارشنا

به این پرسش پاسرخ

میدهد که آیا افشا در بازه زمانی موردحمایت قانونگذار میباشد یا خیر؟
در این بخش از مقاله نخست نحوه افشا و میزان مهلرت ارفراقی در قرانون ثبرت اخترراع 8916
ایران را بررسی و سپس رویکرد اتحادیه اروپا ،اپن و کره جنوبی را موردمطالعه قرار میدهیم.
 -1-1حقوق ایران

بند «هر» ماده  4قانون ثبت اختراع  8916پس از تعریف صنعت پیشین جهت حمایت از افشراهای
مخترعان ،بهطور مطلق بدون اشاره به نحوه افشا ،مهلت ارفاقی ششماههای را جهت ثبرت اظهارنامره
فراهم میکند .ماده  76آییننامه اجرایی همان قانون بیان میدارد مهلت ارفاقی مقرر در مراده  4نراظر
بر افشا به دلیل یا درنتیجره سوءاسرتفاده اشرخاص ثالرث و همچنرین افشرا اخترراع در یرک نمایشرگاه
رسمی است .حال این پرسش مطر است که آیا مهلت ارفراقی مراده  4قرانون  8916شرامل تمرامی
افشاها بهویژه مقاله علمی چاپشده توسط مخترع یا پایاننامه و یا رساله او میشود یا تنها منحصرر بره
موارد یکرشده در ماده  76آییننامه است8؟ صرفنظر از اینکه مهلت ششماهه مقررر در مراده  4در
 .8نکته حائز اهمیت آن است که در پیشنویس قانون  8916مدت  87ماهه برای مهلت ارفاقی در بند  9ماده  7پیشبینیشده
بود .ماده بهگونهای نگارش شده بود که افشا توسط متقاضی ثبت (شامل مخترع و ییحق در ثبت مانند کارفرما در اختراعات
ناشی از استخدام میشود) را در برمیگرفت و همچنین در خصوص نحوه افشا اطمق داشت .درواقع میتوان گفت که ماده

مهلت ارفاقی افشا در حقوق اختراعات

829

مقایسه با قوانین سایر کشورها بسیار کم است ،در باب نوع افشا موردحمایت ممکرن اسرت اسرتدالل
شود که جمله آیازین بند «هر» ماده  4تازگی مطلق را پذیرفته و اصل بر عردم شرمول مهلرت ارفراقی
افشا است؛ بنابراین ،افشاهای موردحمایت منحصر به ماده  76آییننامه اجرایی 8میباشند .بااینحرال،
به نظر میرسد استدالل مذکور صحیح نیست ،زیرا عبارت «افشا اخترراع» در جملره پایرانی بنرد «هرر»
ماده  4اطمق دارد 7.از سوی دیگر ،عبارت «ازجمله ناظر بر موارد زیر» در ماده  76آییننامه اجرایری
نشان میدهد که موارد آن حصری نیست و شامل هرگونه افشرایی ازجملره مقالره علمری منتشرشرده
توسط مخترع نیز میشود .بنابراین میتوان ادعا کرد قانون  8916برای تمامی افشاها خرواه عمردی و
خواه ییرعمدی مهلت ارفاقی ششماهه در نظر گرفته است .بدینسان ،اگر مخترعی مقالرهای مبتنری
بر اختراع خود در مجله علمی چاپ کند تا شش ماه فرصت خواهد داشرت کره اخترراع خرود را در
اداره ثبت اختراع ایران به ثبرت برسراند و کارشناسران اداره مزبرور نمریتواننرد بره مقالره او برهعنروان
صنعت قبلی جهت ارزیابی گام ابتکاری و تازگی استناد کنند.
ایراد دیگری که به بند «هر» ماده  4قرانون  8916وارد اسرت ،عردم تعیرین افشرا کننرده اخترراع
است .بهعبارتدیگر ،افشا کننده چه اشخاصی میتوانند باشند؟ آیا افشا از طریق ییحرق در ثبرت
مانند کارفرما در اختراعات ناشی از استخدام 9نیز مشمول مهلرت ارفراقی مریشرود یرا خیرر؟ اگرر
شخص ثالثی با رضایت مخترع اخترراع را افشرا کنرد ،متقاضری ثبرت مریتوانرد از مهلرت ارفراقی
ششماهه استفاده کند؟ پیشنویس قانون  8916در بند  9ماده  7صراحتاً به پرسشهای فوقالرذکر
مذکور صراحت و شفافیت بهتری نسبت به بند «هر» ماده  4قانون  8916دارد(میرحسینی ،سیدحسن ،حقوق اختراعات ،چاپ
اول( ،تهران:انتشارات میزان .)8912 ،ص .)872در بند  9ماده  7پیشنویس آمده بود « :هر گاه افشا اختراع ظرف مدت دوازده
ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد و این کار به دلیل یا درنتیجه
اعمالی باشد که توسط متقاضی یا ییحق قبلی او یا درنتیجه سو استفاده توسط اشخاص ثالث در رابطه با متقاضی یا یی حقی
قبلی او انجامشده باشد ،افشای اختراع برای عموم به مفهوم جزء ( )7این بند محسوب نمیشود» .در رابطه با تحلیل بند  9ماده 7
پیشنویس ر.ک :جعفرزاده ،میرقاسم و محمودی ،اصغر ،پیشین ،ص814؛ که بیان داشتهاند« :افشای اختراع توسط متقاضی یا
یی حق قبلی او ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم موجب زوال تازگی
نمیگردد .بهعبارتدیگر ،اطمق مقرره هر نوع افشایی را توسط مخترع در برمیگیرد .بنابراین حتی اگر افشای اختراع توسط
خود مخترع یا ییحق قبلی درنتیجه بیتجربگی و ییره هم باشد در حیطه استثنائات زوال تازگی قرار خواهد گرفت».
 .8ماده  76آییننامه اجرایی «حمایت موقت» مقرر در ماده  88کنوانسیون پاریس را در قالب مهلت ارفاقی افشا میآورد و بیشتر
بیشتر شبیه ماده  55کنوانسیون ثبت اختراع اروپا است.
 .7میرحسینی ،سیدحسن ،پیشین ،ص.962
 .9بند «هر» ماده  5قانون  8916مقرر میدارد« :درصورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد ،حقوق مادی آن متعلق به
کارفرما خواهد بود ،مگرآن که خمف آن درقرارداد شرط شده باشد».
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پاسخ داده بود .بر اسا

این بند اگر افشا اخترراع بره دلیرل یرا درنتیجره اعمرالی باشرد کره توسرط

متقاضی یا ییحق قبلی او انجامشده باشد ،مشمول مهلت ارفاقی میشود .بنابراین ،اگر مختررع بره
شخص ثالثی اجازه دهد که اختراع را افشا کنرد ،افشرا صرنعت قبلری تلقری نمریگرردد .در قرانون
 8916چنین صراحتی دیده نمیشود اما به نظرر مریرسرد اطرمق مقررره افشرای ییحرق در ثبرت
(مانند کارفرما) و شخص ثالث مجاز (مانند افشای اختراع توسط همکار مخترع در یرک همرایش
علمی با رضایت وی) را هم در برمیگیرد.
 -1-2حقوق تطبیقی
8

قانون ثبت اختراع اپن در ماده  91تحت عنوان «استثنای فقدان ترازگی» مهلرت ارفراقی افشرا
ششماهه را فراهم مینماید .تا قبل از اصمحات سال  7188قانون ثبت اختراع اپرن هماننرد مراده
 55کنوانسیون ثبت اختراع اروپا تنها محدود به مصادیق معینی از اَعمال (افشراها) برود امرا پرس از
سال  7188قانونگذار اپن رویکرد منعطفتری را اتخای نموده و هرگونه افشایی ،خرواه عمردی
و خواه ییرعمدی ازجمله افشا در نمایشگاه رسرمی و یرا چراپ مقالره در مجلره راجرع بره اخترراع
توسط مخترع یا ییحق در ثبت ،زیر چتر استثنای فقدان تازگی (بند  8و  7ماده  91همران قرانون)
قرار میگیررد 7.بنرابراین ارائره و تشرریح اخترراع بررای سررمایهگرذاران باهردف جرذب سررمایه،
بازاریابی و تبلیغات ،ارائه اختراع در سمینارهای علمی ،افشا در وبسایت و شبکههرای اجتمراعی،
سوءاستفاده یا نقض قرارداد عدم افشا یا حفظ محرمانگی توسط شرخص ثالرث طبرق قرانون ثبرت
اختراع اپن برای ارزیابی تازگی و گام ابتکاری صرنعت پیشرین محسروب نمریشرود 9.همچنرین،
براسا

بند  7ماده  73و بنرد  7مراده  91همران قرانون اگرر مختررع اظهارنامرهای را بره اداره ثبرت

اختراع اپن تقدیم نمایرد و سرپس در مهلرت شرشماهره ،قبرل از چراپ محتویرات اظهارنامره در
روزنامه رسمی اداره مذکور ،تقاضای ثبت اختراع دیگرری را مررتبط برا اخترراع نخسرتین نمایرد،
8. See Japanese Patent act (Act No. 121 of 13 April 1959 as amended up to 2015),
English translation available at:
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/
detail/?id=2828&vm=04&re=01
7. JPO (Japan patent Office), The Japan Patent Office Annual Report 2011, (2011),
available at: https://www.jpo.go.jp/shiryou_e/toushin_e/kenkyukai_e/ annual_report
2011.htm , p.89.
9. JPO (Japan patent Office), Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan,
(2016), available at: https://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/files_guidelines_e/all_e
.pdf Part III, Ch. 2, Sec. 5, p.7.
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.اظهارنامه نخستین صنعت پیشین نخواهد بود

81  مراده1  شرق2  جهرت اعمرال تعهردات منردرج در بنرد7قانون ثبرت اخترراع کرره جنروبی
 مهلرت ارفراقی را از شرش7188  نیز در اصرمحات سرال9موافقتنامه تجارت آزاد کره و آمریکا
 تمامی افشاهای متقاضری، همان قانون91  مطابق بند نخست ماده4. ماه افزایش داده است87 ماه به
ثبت اختراع (ییحق در ثبت اختراع) میتوانند از مهلت ارفاقی بهره ببرند و در ارزیابی ترازگی و
 همچنرین مراده5.گام ابتکاری فرض بر این خواهد بود که عموم از اختراع افشاشده اطمع ندارنرد
 قانون ثبت اختراع کره جنوبی افشاهای ییرعمدی کره درنتیجره نقرض قررارداد محرمرانگی یرا91
، بنرابراین6.سوءاستفاده شخص ثالث بوده را مشمول مهلت ارفاقی و استثنای زوال تازگی میدانرد
 نکته. قانون بهره میبرد91 افشا خواه عمدی و خواه ییرعمدی از مهلت ارفاقی افشا مقرر در ماده
 آن است که افشا بایرد توسرط ییحرق در91 شایان توجه در خصوص افشاهای عمدی طبق ماده
ثبت اختراع صورت بگیرد و اگر افشای اختراع توسط شخص دیگری و برا رضرایت ییحرق رخ
2

. (مهلت ارفاقی افشا) قابلاعمال نیست91  ماده،دهد

8. JPO (Japan patent Office), Examination Handbook for Patent and Utility Model in
Japan, (2017), available at: https://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/files_
handbook_sinsa_e/all_e.pdf , no.3229.
7. See South Korea Patent act (Act No.14112, 29. Mar, 2016., Partial Amendment),
English translation available at: http://www.kipo.go.kr/upload/en/ download/
PATENT_ACT_2016.pdf
9. Article 18.8 (7) of Free trade agreement between the United States of America and the
Republic of Korea (KORUS FTA): “Each Party shall disregard information contained in
public disclosures used to determine if an invention is novel or has an inventive step if the
public disclosure:(a) was made or authorized by, or derived from, the patent applicant,
and (b) occurred within 12 months prior to the date of filing of the application in the
territory of the Party”.
:متن کامل موافقتنامه قابل دسترسی در
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/korus-fta/final-text
4. KIPO (Korean Intellectual Property office), Patent examination Guidelines, 2017,
available
at:
http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/patent_examination_guidelines_2018_01.pdf
,p.271
5. Ibidem.
6. KIPO (Korean Intellectual Property office), Understanding the Patent Act of the
Republic of Korea, Multilateral Affairs Division of KIPO, 2007, available at:
http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/Understanding_the_Patent_Act_of_the_Repu
blic_of_Korea.pdf , p.62.
2. KIPO, Patent examination Guidelines, p.271.
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بنرد  8مراده  55کنوانسریون اختراعرات اروپرا در دو حالرت مهلرت ارفراقی

ششماهه اعطا میگردد الرف) افشرا شرخص ثالرث درنتیجره سوءاسرتفاده آشرکار 8در ارتبراط برا
متقاضی ثبت .7ب) افشا در نمایشگاه بینالمللی رسمی طبق تعریف کنوانسریون پراریس .بنرابراین،
کنوانسیون ثبت اختراع اروپا برای افشای عمدی مخترع مانند چاپ مقاله علمی مهلرت ارفراقی در
نظر نگرفته است و همانند دیگر کشورها دایره شمول مهلت ارفاقی آن گسترده نیسرت 9.از سروی
دیگر ،بار اثبات «سوءاستفاده آشکار» بر عهده متقاضی ثبت است 4.درواقرع ،رویکررد کنوانسریون
ثبت اختراع اروپا موجب میشود بسیاری از پژوهشگران اروپایی با افشا مقاله علمی شرانس خرود
را برای دریافت اخترراع در اروپرا از دسرت بدهنرد؛ 5درحرالیکره امکران ثبرت همران اخترراع در
آمریکا وجود دارد .البته مدت مدیدی است که مخترعان و پژوهشگران دانشگاههای اروپا نسربت
به این رویکرد معترض بوده و خواستار پیشبینی مهلت ارفاقی برای تمامی افشاها هستند.

6

عموه براین ،طبق بند «ب» بخش  817قانون اختراعات جدید آمریکا مخترع مریتوانرد یرک
سال پس از افشا اختراع به عموم آن را ثبت کند ،در ییر این صورت حق او نسربت بره اخترراع از
بین میرود .بر اسا

بخش مذکور ،هرگونه افشرایی کره توسرط مختررع ،مخترعران (اختراعرات

مشترک) و همچنین افشاهای اشخاص ثالث مانند مالک یا کارفرما که موضوع اختراع را برهطرور
مستقیم یرا ییرمسرتقیم از مختررع بره دسرت آوردهانرد ،صرنعت پیشرین محسروب نمریشرود 2 .در
خصوص افشاهای اشخاص ثالث باید بهطور آشکار «به دسرت آوردن اخترراع از مختررع» احرراز
شود 1.بهعنوانمثال ،اگر چندین نفر ابتدا مقالهای راجع به اختراع را چاپ و سپس اظهارنامره آن را
تسلیم اداره ثبت اخترراع کننرد :درصرورتیکره تعرداد افرراد منردرج در مقالره کمترر از مخترعران
8. Evident Abuse.
7. T 0436/92 (Cutting tools/ACMC), EPO, The Board of Appeal, (1995) , para. 5.2; T
0585/92 (Deodorant detergent), EPO, The Board of Appeal, (1995) para. 6.
9. Bagley, Margo A., op. cit., p.1050.
4. EPO, T436/92, para. 5.2.
5. Bagley, Margo A., op. cit., p.1050.
6. Ibid, p.1053.
2. USPTO (United States Patent and Trademark Office), Manual of Patent Examining
Procedure, Ninth Edition, (US, 2018), 2018, sec. 2153.01.
1. Ibidem.
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اظهارنامه باشد (مثمً در مقاله علمی-پژوهشی «الف» و «ب» پدیدآورنده باشند ولری در اظهارنامره
به «الف»« ،ب» و «د» بهعنوان مخترع اشاره شود) منشأ افشا ،مخترع فرض میشود و انتشار صرنعت
پیشین نخواهد بود اما اگر تعداد افراد مندرج در مقالره بیشرتر از مخترعران اظهارنامره باشرد (بررای
مثال ،در مقاله مرتبط با اختراع «الف»« ،ب» و «د» پدیدآورنده باشند ولی «الرف» و «ب» برهعنروان
مخترع در اظهارنامه درج شوند) ،به طور آشکار مشرخص نیسرت کره منشرأ افشرا مختررع اسرت و
انتشار صنعت قبلی تلقی میگردد 8.همچنین ،طبق بخش  817قرانون موصروف ،فرقری نردارد کره
افشا از چه طریقی باشد و شامل تمامی افشراها اعرم از چراپ مقالره ،فرروش اخترراع و نمرایش در
نمایشگاه رسمی میشود .البته در قانون اختراعات قبلی آمریکا ،که مبتنری برر نظرام اولرین مختررع
بود ،مهلت ارفاقی افشا نیز وجود داشرت امرا کرارکرد آن تقریبر ًا متفراوت برود .طبرق قرانون ثبرت
اختراعات مصوب  8357اگر مخترع ابداع را افشا مینمود ،افشا وی برای ثبت خود او ،به شررطی
که بیش از یک سال از افشا نگذشته باشد ،صنعت پیشین محسوب نمیشرد .در مقابرل ،اگرر افشرا
شخص ثالث قبل از تاریخ اختراع مخترع باشد ،برای مخترع صنعت پیشین بود .همچنین اگر افشرا
شخص ثالث بین تاریخ ابداع و تاریخ تسلیم اظهارنامه (که حداکثر میتوانست یرک سرال باشرد)
میبود ،برای مخترع صنعت پیشین تلقی نمیشد.

7

مشابه رویکرد آمریکا ،بند دوم بخش  71قانون ثبت اخترراع کانرادا 9بررای تمرامی اطمعراتی

8. Ibid, sec. 2153.01(a).
البته به نظر میرسد متقاضی ثبت میتواند اثبات کند که اشخاص دیگر مخترع نیستند ،بنابراین افشا موجب زوال تازگی
نمیشود .در پروندهای دکتر کَتز ( )Katzقبل از تسلیم اظهارنامۀ ثبت اختراع ،مقالهای در رابطه با آن چاپ میکند .این مقاله
 1ماه قبل از ثبت اظهارنامه منتشر میگردد .نام سه نفر بهعنوان پدیدآورنده در مقاله درج شده بود :دکتر کتز و دو دانشجوی
او .در مرحله ارزیابی اظهارنام ثبت اختراع ،اداره ثبت اختراع ،مقاله مزبور را بهعنوان صنعت پیشین در نظر میگیرد .کَتز برای
جلوگیری از زوال تازگی ،اعممیهای به اداره ثبت تسلیم و بیان میدارد که دو پدیدآورنده دیگر مخترع نیستند و تنها تحت
مدیریت و سرپرستی وی روی ابداع کار مینمودند و برای پاسداشت از زحماتشان نام آنها در مقاله بهعنوان پدیدآورنده
درج شده است .اداره ثبت این موضوع را قبول نمیکند .پس از اعتراض دکتر کتز ،دادگاه نظر اداره ثبت را رد میکند و مقرر
میدارد« :اینکه فرض کنیم هر کس که نامش در مقالهی افشاشده در رابطه با موضوع اختراع بهعنوان پدیدآورنده آمده،
مخترع است ،فرضی یلط میباشد» (.)In re Katz 687 F.2d 450 (C.C.P.A. 1982) , para.455
7. Joachim, Jordan, “Is the AIA the end of grace? Examining the effect of the America
Invents Act on the patent grace period”, New York University Law Review,
vol.90(2015), p.1298.
9. Canadian Patent Act (R.S.C., 1985, c. P-4, last amended on 2017-09-21), available at:
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/P-4.pdf
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که قبل از تاریخ تقاضا توسط متقاضی ثبت 8یا شخصی که دانش را بهطور مسرتقیم یرا ییرمسرتقیم
از متقاضی به دست آورده است ،در دستر

عموم قرارگرفته مهلت ارفاقی  87ماهه فراهم نموده

است 7و این اطمعات در ارزیابی تازگی و گام ابتکاری مردنظر قررار نمریگیرنرد .مهلرت ارفراقی
مقرر در بند مذکور تمامی افشاها ازجمله انتشار شفاهی مانند ارائه اختراع در کنفررانس علمری یرا
افشای کتبی مانند چاپ مقاله در یک مجله را پوشش میدهد.

9

 -2مصونیت مطلق یا نسبی افشا
پرسش بسیار مهم دیگری که در رابطه با مهلرت ارفراقی در کشرورهایی ،کره اجرازه هرگونره
افشای اختراع را توسط مخترع میدهند ،وجود دارد این است که آیرا افشرا توسرط مختررع بررای
وی مصونیت ایجاد میکند یا خیر؟ بهعنوانمثال ،فرض کنیم «الف» اختراع خود را ،که راجرع بره
فرآیند تولید سوسیس و کالبا

بدون نیتریت از ماهی است ،4از طریق مقاله علمی افشا مریکنرد.

سپس قبل از تسلیم اظهارنامه ثبرت اخترراع بره اداره ثبرت اخترراع توسرط «الرف» ،شرخص ثرالثی
مقالهای راجع به همین موضوع یا بهطور جزئریترر دربراره یرک مراهی خراص در مجلرهای دیگرر
چاپ میکند (مستقل از «الف»)؛ آیا افشای شخص ثالرث بررای «الرف» صرنعت پیشرین محسروب
میشود یا اینکه «الف» پس از افشا مصونیت کامل و مطلق دارد و هر افشایی در طی دوره ارفراقی
( 87ماه یا  6ماه) در زمان ارزیابی تازگی و گرام ابتکراری اخترراع وی نمریتوانرد صرنعت پیشرین
باشد؟
 -2-1حقوق ایران

قانون ثبت اختراع  8916صراحتاً به این موضوع نپرداخته و تنها در بنرد «ج» مراده  5بره حرالتی
اشاره دارد که دو یا چند نفر ،مستقل از دیگری اختراع واحدی کرده باشند و شخصی که زودترر
8. Applicant.
7. Uview Ultraviolet Systems Inc. v. Brasscorp Ltd. 2009 FC 58, para. 229.
9. CIPO (Canadian Intellectual Property Office), Manual of Patent Office Practice, 2017,
available at:
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/rpbbmopop-eng.pdf/$file/rpbb-mopop-eng.pdf , p.15-25).
 .4بهعنوانمثال نگاه کنید به اظهارنامه ثبت اختراع شماره  893551841119113996مورخ  8935/11/15قابل دسترسی در:
http://ip.ssaa.ir/Patent/SearchResult.aspx?DecNo=139550140003009336&RN=91075
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اظهارنامه اختراع را تسلیم کند ،حق ثبت اختراع را خواهد داشت اما در رابطه بااینکره دو یرا چنرد
مخترع ،مستقل از یکدیگر ،اختراعی همانند یا مشابه را افشا نماینرد ،سراکت اسرت .در نگراه اول،
میتوان استدالل نمود که اطمق و ظاهر بنرد «هرر» مراده  4قرانون ثبرت اخترراع  8916کره اشرعار
میدارد ...« :افشاء اختراع ...مانع ثبت نخواهد بود» مصونیت کامرل و مطلرق بررای افشرای مختررع
فراهم میکند .بر مبنای این نظر میتوان نظام حق تقدم ایرران را اولرین افشرا کننرده 8دانسرت و نره
اولین ثبتکننده 7.همچنین به نظر میرسد ،عبارت «افشاء اختراع» در بند «هر» ماده  4معطروف بره
همان اختراع است .درواقرع ،قرانونگرذار پرس از اشراره برهتمرامی افشراهایی کره صرنعت پیشرین
محسوب میشوند ،با استفاده از «افشاء اختراع» دایره مهلت ارفراقی افشرا را محردود بره اطمعرات
مربوط به همان اختراع و اختراع هماننرد آن نمروده اسرت .بنرابراین ،اگرر شرخص ثالرث از مقالره
چرراپشررده مخترررع اسررتفاده کنررد و اظهارنامرره اختررراع دیگررری را مبتنرری بررر اختررراعِ نخسررت در
مدتزمران شرشماهره بره اداره ثبرت اخترراع ایرران تسرلیم نمایرد ،اخترراع وی چرون برگرفتره از
اطمعات افشای اختراع نخست است ،برای همان اختراع صرنعت پیشرین محسروب نمریشرود .در
مقابل ،اگر شخص ثالث مستقمً به اختراعی دست یابد که همانند اختراع نخست نیسرت امرا شربیه
به آن است یا بهگونهای است که موجب زوال گرام ابتکراری اخترراع نخسرت مریشرود و سرپس
مقالهای مرتبط با آن در مهلت ششماهه چاپ کند یا اظهارنامه آن اخترراع را ثبرت کنرد ،اخترراع
وی برای مخترع نخست ،صنعت قبلی خواهد بود.
 -2-2حقوق تطبیقی
9

در حقوق اختراعات جدید آمریکا ،برخی معتقدند که افشا مخترع نروعی سرپر اسرت و از او
در مقابل هرگونه افشا حمایت میکند 4.اداره ثبت اختراع آمریکا نیز در ابتدا بر این نظرر برود کره
8. First to Disclose.
 .7برخی از نویسندگان معتقدند که اگر نظام اختراعاتی از برای اولین افشا حمایت مطلق فراهم کند ،آن نظام دیگر اولین
ثبتکننده نیست بلکه اولین افشا کننده است ( Kravets, Leonid, "First-To-File Patent Law Is Imminent,
But What Will It Mean?", TechCrunch, February 16, 2013, accessed October 16, 2018,
.)https://techcrunch.com/2013/02/16/first-to-file-a-primer/ , para. 3
9. Shield.
4. Brickerhoff, Courtenay, "First-to-File Practice: An Alternative Interpretation of the
Grace Period Shielding Disclosure Exception," Intelligence | Foley & Lardner LLP,
accessed March 01, 2018, http://www.foley.com/first-to-file-practice-an-alternative-
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هرگونه افشا مستقل توسط اشخاص ثالث که همانند 8افشا مخترع نیست (حتی اگرر افشرا شرخص
ثالث تنها تفاوتهای جزئی داشته باشد) میتواند موجب زوال تازگی یا گرام ابتکراری اظهارنامره
مخترع گردد 7و یک سال مهلت ارفاقی مصونیت کامل برای مخترع ایجاد نمیکند امرا در فوریره
 7189این رویکرد سختگیرانه را تعدیل نمود بهگونهای که تغییرات جزئی مانع ثبت نمیشروند.
اما تغییرات ماهوی توسط شخص ثالث صنعت پیشین خواهرد برود 9.برهعنروانمثرال ،اگرر مختررع
اختراعی را افشا نماید که شامل عناصر «الف»« ،ب» و «ج» اسرت و سرپس شرخص ثالرث اخترراع
دیگری را افشا کند که از عناصر «الف»« ،ب»« ،ج» و «د» تشکیل گردیرده باشرد ،تنهرا عنصرر «د»
برای مخترع نخستین میتواند صنعت قبلی تلقی شود اما بررای سره عنصرر دیگرر مصرونیت دارد.

4

همچنین طبق دستورالعمل اداره ثبت اختراع آمریکا اگر افشای مخترع خاص( 5مثمً فرآیند تولیرد
شیشه ضدگلوله )6و افشای شخص ثالث کلی 2باشد (مثمً فرآیند تولید شیشه نشرکن یرا لمینیتری)1
باشد ،افشا دوم برای مخترع صنعت پیشین محسوب نمیشود .در مقابل ،اگر افشای مختررع کلری
و افشای شخص ثالث خاص باشد ،افشای اخیر برای اظهارنامه مخترع صنعت پیشین است.

3

در مقابل ،برخی از کشورها هیچگونه مصونیتی برای مخترع در مقابل افشای مسرتقل شرخص
ثالث فراهم نمیکنند .اداره ثبت اختراع اپن مطابق ماده  91قانون ثبت اختراع بر ایرن نظرر اسرت
که اگر شخص ثالث اظهارنامه ثبت اختراعی را برای همان اختراع ثبت کند یا چنرین اختراعری را
قبل از تاریخ ثبت اختراع متقاضی (مخترع نخست که اختراع را افشا نمروده اسرت) منتشرر نمایرد،

interpretation-of-the-grace-period-shielding-disclosure-exception-09-07-2012 , para. 3.
8. Identical subject-matter.
7. USPTO (United States Patent and Trademark Office), Examination Guidelines for
Implementing the First-Inventor-to-File Provisions of the Leahy-Smith America Invents
Act, 77 Fed. Reg. 43,759, 2012, available at: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-201207-26/pdf/2012-17898.pdf , p.43767.
9. Joachim, Jordan, op. cit., p.1308.
4. USPTO, Manual of Patent Examining Procedure, sec. 2153.02.
5. Species.
6. Bulletproof glass.
2. Genus.
1. Laminated/ Toughened glass.
3. Ibidem.
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متقاضی دیگر مستحق دریافرت گواهینامره ثبرت اخترراع نمریباشرد ،8زیررا افشرای شرخص ثالرث
صنعت پیشین است .بهطور مشابه ،اداره ثبت اختراع کره جنوبی نیز بر همین نظر است.

7

 -2-3تحلیل رویکردها

با عنایت به مطالب فوق ،نسبت به مصونیت مخترع در افشای اختراع سه نروع رویکررد وجرود
دارد .رویکرد مصونیت نسبی کره تنهرا مختررع را نسربت بره موضروعات هماننرد افشرا مختررع یرا
موضوعات کلیتر حمایت میکند و رویکرد مصونیت کامل که هریچ افشرایی را صرنعت پیشرین
محسوب نمیکند و مخترع را نسبت بهتمامی افشاها حمایت میکنرد و درنهایرت رویکرردی کره
هیچ مصونیتی برای مخترع نسبت به افشای شخص ثالث ،که مستقمً به اختراع دسرتیافتره اسرت،
قائل نمیشود.
رویکرد اول میتواند مورد سوءاستفاده اشخاص ثالث قرار گیرد؛ به این صرورت کره فررض
کنید «الف» مقاله علمی – پژوهشری در خصروص اخترراعش دربراره ایجراد قرارچی کره قهروهای
نمیشود 9با استفاده از فناوری «کریسپر-کَس 4»3را منتشر مینمایرد« ،ب» بررای اینکره مرانع ثبرت
اختراع «الرف» شرود ،برا تغییراتری جزئری (برهعنروانمثرال برهجرای کریسرپر-کرس 3از کریسرپر-
سیپیاف  8استفاده میکند) و مقالرهای در ایرن خصروص چراپ مریکنرد .موضروع مقالره «ب»
همانند «الف» نمیباشد؛ فلذا برای «الف» صنعت پیشین محسوب میشرود .شرایانیکرر اسرت کره
نحوه استفاده کریسپر-کَس 3تقریباً شبیه کریسپر -سیپیاف  8است.
8. JPO (Japan patent Office), Operational Guideline for Applicants to Seek the
Application of Exception to Lack of Novelty of Invention. Corresponding to the Patent
Act Article 30 Revised in 2011, March 2015, available at: http://www.jpo.go.jp/
tetuzuki_e/t_tokkyo_e/pdf/e_pae_paa30/e_tebiki.pdf , p.1.
7. KIPO, Patent examination Guidelines, p. 276.
9. See: Waltz, Emily. "Gene-edited CRISPR mushroom escapes US regulation." Nature
News 532, no. 7599 (2016): p. 293.
 .4کریسپر-کَس )CRISPR-Cas9( 3فناوری جهت وبرایش نوم است .درواقع این فناوری شگرف ،ابزاری قدرتمند
جهت دستورزی هدفمند نوم با پتانسیل باال در پژوهشهای زیستفناوری و بالینی است (بیات و همکاران ،8936 ،ص .)76
اگر قرار باشد بهطور خیلی ساده و ییر علمی ،فناوری کریسپر-کَس 3را توصیف کنیم ،آن را به نرمافزار وُرد مایکروسافت
آفیس ( )Microsoft Office Wordتشبیه مینماییم؛ همانطور که با این نرمافزار میتوان هر جملهای را ویرایش نمود یا
وا گان را در سطور مختلف پاک یا جابجا نمود ،فناوری کریسپر-کس 3هم میتواند توالی  DNAرا ویرایش و نها را
خاموش یا جابجا نماید (پروین ،محمدرضا و سیدین ،علی« ،فناوری ویرایش ن کریسپر -کس  3از منظر حقوق مالکیت
فکری و ایمنی زیستی» ،فصلنامه حقوق پزشکی ،شماره ،)8936( 47ص.)835
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از سوی دیگر نباید فراموش کرد در مصونیت مطلق افشا (رویکرد دوم) نیز احتمال «افشای
استراتژیک» 8وجود دارد .افشا استراتژیک به این صورت است که بنگاهی کره در دسرتیابی بره
اختراع و پیادهسازی آن عقبتر از بنگاه دیگر است با افشا زودتر خود مانع ثبت اختراع توسرط
شرکت پیشتاز میگردد 7.فرض کنید «الف» و «ب» دو بنگراه شرناختهشرده در صرنعت دارو برر
روی دارویی جهت درمان ایردز کرار مریکننرد .بنگراه «الرف» ،بنگراه پیشرتاز در آزمایشرات و
دستیابی به شرایط ثبت اختراع ایرن دارو اسرت .از سروی دیگرر« ،ب» تقریبراً در ایرن رقابرت از
«الف» عقبمانده است و برای دست یافتن به موقعیت کنونی «الف» باید کلی تحقیرق و توسرعه
و آزمایش انجام دهد .حال «ب» برای رسیدن به «الف» و ایجاد مانع برای ثبت اختراع او ،ابداع
را بهگونهای افشا میکند تا افشای او برای ثبت اختراع «الف» صرنعت پیشرین محسروب شرود و
گام ابتکاری در اختراع «الف» احراز نگردد .این رویکرد برای «ب» منطقی و اقتصرادی هسرت.
به عبارت بهتر ،با یک تیر دو نشان را میزند :مانع ثبت اختراع «الف» مریشرود و مریتوانرد در
مهلت ارفاقی اختراع را ثبت نماید .این حالت در نظام اولرین مختررع 9ییررممکن یرا برینهایرت
دشوار میباشد ،4برای اینکه صنعت پیشینِ ماقبلِ تاریخ اختراع مهم است .بنابراین اگر شررکت
پیشتاز «الف» ثابت کند که زودتر به ایده تکوین یافته اختراع دستیافته وی میتواند اختراع را
ثبت کند.
8. Strategic Disclosure.
7. Parchomovsky, Gideon, "Publish or perish." Michigan Law Review, vol. 98 no. 4
(2000), p.927.
 .9در «نظام اولین مخترع ( »)First to Inventبرای تعیین صنعت پیشین «تاریخ دقیق اختراع ( »)Invention Dateمهم
است .در حالیکه در نظام اولین ثبتکننده ،تاریخ تقدیم اظهارنامه برای تعیین صنعت قبلی مدنظر قرار میگیرد .در نظام اولین
ثبتکننده ،توجه تنها به این است که چه کسی زودتر از بقیه اظهارنامۀ ثبت اختراع را ثبت مینماید .در مقابل در نظام اولین
مخترع ،برای تعیین کسی که شایستگی دریافت گواهینامۀ حق اختراع را دارد ،تمرکز بر روی اولین فردی است که ایدۀ
اختراع توسط وی «تکوین یافته ( »)Conceptionاست .اما این تنها عنصر تشخیص اولین مخترع نمیباشد .اداره ثبت به دو
عنصر «پیادهسازی عملی( »)Reduction to Practiceو «سخت کوشی( »)Diligenceجهت پیادهسازی نیز توجه دارد.
اگر کسی زودتر از مخترع دیگر بتواند ابداع را پیادهسازی عملی کند وی مخترع است .عنصر سخت کوشی تنها زمانی
کاربرد دارد که در ابتدا ایدۀ ابداع توسط مخترعی تکوین مییابد و سپس توسط مخترع دیگر ابداع مشابه پیادهسازی عملی
میگردد .در این حالت اگر مخترع اول ثابت کند که در این مدت وی در راستای پیادهسازی ابداع کوشش و تمش فراوان
بی وقفه نموده است ،وی مخترع شناخته میشود.
4. Eisenberg, Rebecca S., "The promise and perils of strategic publication to create prior
art: a response to Professor Parchomovsky", Michigan Law Review, vol. 98, no. 7(2000).
pp.2358-60.
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رویکرد سوم نیز میتواند منجر به کاهش افشاهای آکادمیک شود و درنتیجه نقش دانشگاههرا
را در ثبت اختراعات ضعیف نماید .عموه بر این ،تعداد پژوهشهای موازی را افزایش و موجرب
صرف هزینه زیاد برای اختراع مشابه میشود .به بیانی دیگر ،چندین بودجه و سرمایه صرف یرک
اختراع میگردد و مخترعان دیرتر اختراع خود را افشا میکنند .نکته حرائز اهمیرت آن اسرت کره
رویکرد مذکور کُندی نوآوری و گردش دانش را نیز به همراه دارد.
حال که هر سه رویکررد را تحلیرل و نقرد نمرودیم ،برا ایرن پرسرش روبررو هسرتیم کره کردام
رویکرد برای حقوق ایران مناسبتر است؟ با عنایت به گسترش شرکتهای نوپرا یرا برهاصرطم
«استارتاپها» 8در ایران و اینکه عموماً این شرکتها قبل از آنکه محصول خود را به برازار عرضره
کنند یا از امکان ثبت آن محصول بهعنوان اختراع یا طر صنعتی آگاه شوند ،آن محصرول را بره
سرمایهگذار ارائه میکنند؛ همچنین اینکه مخترعان دانشگاهی قبل از آنکره اخترراع خرود را ثبرت
نمایند ،اختراع را از طریق پایاننامه ،رساله یا چاپ مقاله افشرا مریکننرد ،رویکررد دوم (مصرونیت
مطلق) مناسبتر میباشد.
حال فرض کنیم اگر رویکرد اول و یا سوم را بپذیریم ،در ایرن حراالت اشرخاص ثالرث مرثمً
سرمایهگذ اری که مخترع اختراع را برای او افشرا نمروده بررای محرروم نمرودن مختررع از حقروق
انحصاری از طریق شخص ثالثی اخترراع مشرابهی را افشرا مریکنرد .در ایرن دو حالرت اداره ثبرت
اختراع باید اختراع را با توجه بره صرنعت پیشرین رد نمایرد؛ و نهایتر ًا موجبرات کراهش انگیرزه در
نوآوران و مخترعان ایرانی فراهم میشود .ناگفته نماند که در رویکرد اول ،احرراز اینکره اخترراع
نخستین و ثانوی کلی می باشند یا جزئی و همچنرین هماننرد برودن یرا نبرودن موضروع افشرا ،امرور
دشواری هستند 7.به نظر میرسد اداره ثبت اختراع ایران و مراجعری کره آن اداره اخترراع را بررای
8. Start-Ups.
 .7کافیست به نحوه استدالالت در رویه قضایی توجه نمود؛ عموماً به این توجه میکنند که کدام اختراع یا افشا مقدم و کدام
موخر است ،بدون اینکه نوع افشا در اظهارنامه و تأثیر افشا نخستین در شروط تازگی و گام ابتکاری افشای ثانویه (اظهارنامه
موخر) را مشخص کنند .بهعنوانمثال در دادنامه شماره  3513321776911874مورخ  35/87/87صادره از شعبه سوم دادگاه
عمومی تهران آمده است« :خواسته خواهان  ...به شر دادخواست ابطال سه فقره گواهینامه ثبت اختراع به شمارههای 23197
مورخه  8937/4/1و  11881مورخه  8937/5/8و  11811مورخه  8937/4/1به ترتیب تحت عنوان دستگاه پوست کن سبز
گردو و تریلر حمل کاالی کشاورزی (تریلی) و دستگاه پاشش مایعات و اشکال پروتابل (سمپاش) با استناد به سابقه ثبت
گواهینامه ثبت اختراع به شمارههای  96252مورخه  15/1/81و  96151مورخه  15/1/81به ترتیب تحت عنوان گردو
پوستکن و پوستکن بادام و قرار منع پیگرد شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقمب ناحیه  83به شماره دادنامه 526
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بررسی به آنها ارسال میکند ،توانایی و ظرفیرت الزم بررای پرذیرش رویکررد عردم مصرونیت و
مصونیت نسبی توسط قانونگذار را ندارند .عموه بر این ،اعمال دو رویکرد مرذکور نهایتراً منجرر
به اعمال سلیقه میشود .بااینوجود ،به نظر میرسد در حرال حاضرر پرذیرش رویکررد مصرونیت
مطلق با اولین افشا برای مخترع بهترین گزینه برای حقوق اختراعات ایران باشد زیرا به مختررع یرا
طرا این اطمینان خاطر را میدهد که با اولین افشا ،حقوق انحصراری بررای او در صرورت ثبرت
محفو خواهد بود و هیچ عاملی نمیتواند مانع این امر گردد و دسرت کارشناسران بررای اعمرال
سلیقه بسته خواهد بود.
 -3تعامل مهلت ارفاقی افشا با حق تقدم کنوانسیون پاریس
حق تقدم ،حقی است که به موجب آن حق اولین ثبتکننده اظهارنامه اخترراع در یکری
از کشورهای عضو کنوانسیون ،معاهده و یا موافقت نامره بررای ثبرت اخترراع در دیگرر کشرور یرا
کشررورهای عضررو آن ،برررای مرردت محرردودی حفررظ مرریشررود 8.چنررین حررق تقرردمی در مرراده 4
کنوانسیون پاریس برای اختراعات به مدت  87ماه پیشبینری گردیرده اسرت .حرال فررض کنریم،
متقاضی اختراعش را قبل از ثبت در کشوری با مهلت ارفاقی  87ماهه افشا نماید و پرس از هشرت
ماه ،اظهارنامه اختراع را در آن کشور که عضو کنوانسیون پاریس بوده ،ثبت و در مدت  87ماهره
اظهارنامه ثبت اختراع خود را با استناد بهحق تقدم مقرر در ماده  4کنوانسیون پاریس به اداره ثبرت
اختراع کشور دیگری با مهلت ارفاقی ششماهه تسلیم میکند .حال دو پرسرش مطرر مریشرود:
مورخه  8937/3/5و تصمیم همان دادیاری به شماره  265مورخه  37/88/86به جهت جدید نبودن موضوع گواهینامههای
ثبت اختراع خوانده میباشد دادگاه از توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان به شر دادخواست و مستندات ابرازی
نظر به اینکه گواهی ثبت اختراع خوانده تحت عنوان دستگاه پوستکن سبز گردو موخر بر گواهینامههای ثبت اختراع
خواهان تحت عنوان گردو پوستکن و پوستکن سبز بادام به ثبت رسیده که از حیث عنوان اختراع شبیه اختراع خواهان
است و دو گواهینامه ثبت دیگر خوانده به داللت دادنامههای صادره از شعبه دوم دادیاری ناحیه  83تهران که علیالظاهر
مصون از اعتراض مانده و قطعی شده است جدید نمیباشد و سابق بر ثبت آنها موجود بوده که فاقد شرایط مقرر در مواد
8و 7و  4قانون ثبت اختراعات طر های صنعتی و عمئم تجاری است و نظر به اینکه از سوی وکیل خوانده ایراد و دفاعی که
خمف ادعای خواهان را اثبات نماید به عمل نیامده بنابراین با احراز جدید نبودن موضوع اختراعات خوانده از حیطه حمایت
از اختراع خارج است و مستنداً به ماده  81همان قانون مقتضی ابطال است .»...به نظر میرسد که در حال حاضر نمیتوان از
دادگاهها و اداره ثبت اختراع ایران انتظار بررسی موشکافانه در خصوص شروط ماهوی اختراعات را داشت.
 .8صادقی ،محمود و رمضانی آکردی ،حبیب« ،مطالعه تطبیقی مفهوم و آثار حق تقدم در حقوق اختراعات» ،فصلنامه
پژوهشهای حقوق تطبیقی ،دوره  ،83شماره  ،)8934(8ص.24
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نخست آنکه مهلت ارفاقی کدام کشور ممک بوده است؛ دوم آیا مهلت ارفراقی افشرا برا مهلرت
 87ماهه حق تقدم کنوانسیون پاریس جمع میگردد یا خیر .به بیانی سادهتر ،آیرا متقاضری  74مراه
فرصت دارد یا  81ماه و یا شش ماه؟
در این بخش از مقاله کوشش میشود با مطالعره تطبیقری بره پرسرشهرای فروق پاسرخ داده و
رویکرد برخی از کشورها در خصوص نحوه تعامل مهلت ارفراقی افشرا برا حرق تقردم کنوانسریون
پاریس تبیین گردد.
 -3-1حقوق ایران

مطابق بند «هر» ماده  4قانون سال  8916ممک محاسبه مهلت ششماهه ارفاقی« ،تاریخ تقاضرا»
یا «تاریخ حق تقدم» است« .تاریخ حق تقدم» در صورتی ممک قرار میگیررد کره متقاضری ثبرت
اختراع به تجویز ماده  3قانون  8916از حق تقدم مقرر در ماده  4کنوانسیون پاریس اسرتفاده کنرد.
بنابراین اگر مخترعی اختراع خود را از طریق چاپ مقاله یا ارائه در نمایشگاه رسمی افشا نمایرد و
سپس در مهلت ارفاقی ششماهه اظهارنامه آن را در کشروری دیگرر ثبرت کنرد 87 ،مراه فرصرت
دارد تا اظهارنامه خرود را تقردیم اداره ثبرت اخترراع ایرران نمایرد .درواقرع قرانون سرال  ،8916بره
متقاضی ثبت اختراع مهلت  81ماهه اعطا میکند؛ حال ،اگر مخترع کشورمان در ایران اخترراعش
را افشا کند و سپس بخواهد آن را ثبت کند تنها شش ماه فرصت دارد .از سروی دیگرر ،مراده 88
کنوانسیون پاریس ،که «حمایت موقت» 8از اختراعات افشاشده در نمایشگاههای رسمی را فرراهم
مینماید ،صراحتاً در بند  7مقرر میدارد« :این حمایت موقت مهلرتهرای مقررر در مراده [ 4حرق
تقدم] را اضافه نخواهرد کررد» .برا امعران نظرر بره بنرد «هرر» مراده  4قرانون  8916و بنرد  7مراده 88
کنوانسیون پاریس این پرسش مطر می شرود کره آیرا مفراد ایرن دو مقررره برا یکردیگر تعرارض
دارند؟ و اینکه آیا مریتروان برا اسرتناد بره مراده  67قرانون  78916ادعرا نمرود کره بنرد  7مراده 88
کنوانسیون مقدم است و «تاریخ حرق تقردم» در مراده  4قرانون  8916عبرارتی بیهروده مریباشرد و
نمیتوان همزمان حق تقدم و مهلت ارفاقی افشا را اعمال نمود؟
8. Temporary Protection.
 .7ماده « :67درصورت تعارض مفاد این قانون با مقررات مندرج در معاهدات بین المللی راجع به مالکیت صنعتی که دولت
جمهوری اسممی ایران به آنها پیوسته و یا میپیوندد ،مقررات معاهدات مذکور مقدم است».
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قبل از پاسخ به پرسرش هرای فروق الزم اسرت بره نکراتی در خصروص مراده  88کنوانسریون
پاریس اشاره داشت :حمایت موقت در بند  8ماده  88کنوانسیون را میتروان از طریرق اعطرا حرق
تقدم خاص ،مشابه حق تقدم مقرر در ماده  4کنوانسیون ،فراهم نمود؛ کره در ایرن صرورت ،حرق
تقدم مذکور از تاریخ ارائه موضوع موردنظر در نمایشگاه شروع میشود و متقاضی میتواند طری
دوره معینی که توسرط قروانین داخلری کشرورها مشرخص مریشرود ،از ایرن حرق اسرتفاده کنرد.

8

همچنین مریتروان حمایرت موقرت را از طریرق پریشبینری مهلرت ارفراقی افشرا (ارائره اخترراع در
نمایشگاه بینالمللی رسمی موجب زوال تازگی برای دوره معینی نمیشود) فراهم نمرود 7.اگرچره
بند  7ماده  88کنوانسیون جمع بین حمایت موقت و حق تقدم ماده  4را منع نمروده اسرت امرا ایرن
اختیار را هم به مراجع ثبت اختراع کشورهای عضو میدهد که اگر حق تقردم در اظهارنامره ثبرت
موردادعا قرار گرفت ،ابتدای مدت حق تقدم ( 87ماه) را تراریخ ورود محصرول بره نمایشرگاه در
نظر بگیرند 9.نکته شایان توجه آن است که بند  7ماده  88کنوانسیون بدون توجه بره روش فرراهم
نمودنِ حمایت موقت ،حق تقدم خاص یا مهلت ارفاقی افشرا ،جمرع حرق تقردم مقررر در مراده 4
کنوانسیون را با حمایت مزبور منع نموده است.
به نظر میرسد تفسیر مناسب از ماده  4قانون  8916و ماده  88کنوانسیون پاریس آن است کره
باید بین افشا در نمایشگاه بینالمللری رسرمی و دیگرر افشراها تفکیرک قائرل شرد؛ چرون مراده 88
کنوانسیون تنها ناظر بر اختراعات افشاشده در نمایشگاههای رسمی است و باید در نظر داشرت در
مذاکرات لندن ( )8394و لیسبون ( )8351جهت اصم کنوانسیون پراریس پیشرنهاداتی مبنری برر
حمایت از سایر افشاها ازجمله چاپ مقاله مرتبط با اخترراع ارائرهشرده برود (ایجراد مهلرت ارفراقی
عمومی )4اما به خاطر اختمفنظر کشورها هیچگاه تصویب نشد 5.بنابراین ،اگر افشا در نمایشرگاه
بینالمللی رسرمی باشرد بنرد  7مراده  88کنوانسریون (تراریخ تقاضرا در ایرران) اعمرال مریشرود و
8. Bodenhausen, Georg H. C., Guide to the Application of the Paris Convention for the
Protection of Industrial Property, (Geneva, Switzerland: BIRPI (United International
Bureaux for the Protection of Intellectual Property), 1968). p.150.
7. Ibidem.
9. Ibid, p.152.
4. General grace period.
5. Straus, Joseph, Munich WIPO Open Forum on the DRAFT SPLT, Geneva: Grace
Period—First Real Chance After Seventy Years(Mar. 3, 2006), p.4.
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درصورتیکه اختراع به طریق دیگری توسط متقاضی افشا شود ،بند «هر» ماده  4اعمرال مریگرردد
و «تاریخ حق تقدم» ممک است (مهلت  81ماهه) .البته اداره ثبت اختراع ایران میتواند از اختیرار
مقرر در بند  7ماده  88کنوانسیون استفاده نماید و در شق اول تاریخ افشرا در نمایشرگاه رسرمی را
تاریخ شروع مدت  87ماهه حق تقدم قرار دهد.
اگرچه استدالل و تحلیل نص محور فوقالذکر ،منطبق با ظاهر مواد بوده و بره لحرا حقروقی
قابلقبول است اما با این پرسش روبرو هستیم که آیا چنین اسرتداللی اهرداف نظرام اختراعرات در
ایران را تأمین می کند؟ اگرر در سرامانه بانرک اطمعراتی آمرار سرازمان جهرانی مالکیرت فکرری

8

(وایپو) ،متغیر تعداد کل اظهارنامههای ثبتشده (اعم از ثبت مستقیم و از طریق معاهرده همکراری
اختراع) 7را انتخاب و گزارش مبتنی بر اداره ثبرت مقصرد (ایرران) و مبرداً اظهارنامره 9را مبنرا قررار
دهیم ،ممحظه خواهیم نمود که در سرال  7186تنهرا  4.5درصرد از کرل اظهارنامرههرا متعلرق بره
کشورهای خارجی است .لذا به نظر میرسد حمایت از اظهارنامههای کشورهای توسعهیافتره ،کره
بهمراتب در مقایسه با اظهارنامههای داخلی واجد نوآوری و دانش بیشتری هستند ،جهت افرزایش
سطح دانش و ارتقا نوآوری در کشور الزم باشد و نباید به طریقی اعطای گواهینامه ثبرت اخترراع
به چنین اظهارنامههایی را محدود نمود .بهعبارتدیگر ،شاید توسعه مهلرت ارفراقی و جمرع آن برا
حق تقدم به نفع کشورمان باشد .هدف اصلی از بیان چنین استداللی نشان دادن این امر اسرت کره
قانونگذاری در حوزه مالکیتهای فکری ساده نیست و بایرد قرانون را طروری تردوین نمرود کره
تعارضی با معاهدات بین المللی نداشته و اهداف آن معاهدات را برآورده سازد نه آنکره بردون در
نظر گرفتن نیازهای کشور ،فلسفه پیشبینی سازوکارها و نهادهرایی چرون مهلرت ارفراقی ،قرانونی
مبهم وضع و برای رفع تعارضات آن با معاهداتی که ایران به آنها ملحق شده است ،موادی چون
ماده  67مقرر نمود .نباید فراموش کرد موضوعاتی چرون مهلرت ارفراقی افشرا کره برهظراهر جرزو
مسائل شکلی هستند میتوانند بستری مناسب بررای ورود نروآوری بره کشرور ،جرذب فنراوری و
سرمایهگذاری را فراهم نمایند.

8. WIPO IP Statistics Data Center, accessible at: https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm
7. Total patent applications (direct and PCT national phase entries).
9. Reporting type: Count by filing office and applicant's origin.
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 -3-2حقوق تطبیقی

رویکرد قانون ثبت اختراع آمریکا مشابه رویکرد بند «هر» ماده  4قانون  8916ایرران اسرت (برا
این تفاوت که قانون ثبت اختراع آمریکا مقررهای مشابه ماده  67قانون  8916ایران ندارد) .مطرابق
بخش  817قانون ثبت اختراع آمریکا ،مهلت ارفاقی از «تاریخ تقاضای مرثثر» 8محاسربه مریشرود.
تاریخ واقعی تسلیم اظهارنامه در آمریکا و یا تاریخ مقدم تقاضای ثبت اختراع کره موجرب ایجراد
حق تقدم میشود« ،تاریخ تقاضای مرثثر» محسروب مریشروند (وفرق بنرد «ط» بخرش  811همران
قانون) .بدین ترتیب ،اگر مخترعی اختراع خود را افشا نماید و سرپس در مهلرت ارفراقی  87ماهره
اظهارنامه آن را در کشوری دیگر ثبت کند 87 ،ماه فرصت دارد تا اظهارنامه خود را تقردیم اداره
ثبت اختراع آمریکا نماید .به عبارت ساده ،قانون ثبت اخترراع آمریکرا بره متقاضری ثبرت اخترراع
مهلت  74ماهه اعطا میکند.
برخمف حقوق آمریکا و ایران ،کشورهای اروپایی همسو با تصمیم هیرات عرالی تجدیردنظر
اداره ثبت اختراع اروپا 7در  87جوالی سال  ،7111تاریخ واقعی تسلیم اظهارنامره بره اداره ثبرت را
جهت محاسبه مهلت ارفاقی مردنظر قررار مریدهنرد و نره تراریخ حرق تقردم موضروع کنوانسریون
پاریس 9.بنابراین ،اگر مخترعی در آمریکا ،اختراع خود را در یک نمایشرگاه رسرمی بره نمرایش
بگذارد و اختراع خود را در آمریکا ثبت نماید ،تنها شش ماه از تاریخ نمایشرگاه رسرمی فرصرت
خواهد داشت که اختراعش را در اروپا به ثبت برساند و نمیتواند به تراریخ حرق تقردمش اسرتناد
کند .قانون ثبت اختراع کانادا نیز تاریخ تسلیم اظهارنامه به اداره مالکیت فکرری کانرادا را مرمک
قرار میدهد.

4

در حقوق اختراعات اپن ،اگر اختراع درگذشته افشاشده و سپس اظهارنامه ثبرت اخترراع آن
همراه با اعممیه حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس تقدیم اداره ثبت اختراع اپرن شرود ،تراریخ
ثبت اظهارنامه در اپن جهت محاسبه مهلت ششماهه ارفاقی ممک خواهد بود 5.در مقابرل ،اگرر
8. Effective filing date.
7. Enlarged Board of Appeal.
9. G 0003/98, 2000, p. 25.
4. CIPO, op. cit., p. 15-2.
5. JPO, Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan, Part III, Ch. 2,
Sec. 5, p.8.
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اظهارنامه ثبت بینالمللی همراه با اعممیه مذکور تقدیم مرجع ییصم شود ،تاریخ حق تقدم یرا
همان تاریخ واقعی ثبت اظهارنامه در کشور مبردأ مرمک اسرت 8.برهطرور مشرابه ،طبرق راهنمرای
ارزیابی اختراعات اداره مالکیت فکرری کرره جنروبی تراریخ حرق تقردم موجرب افرزایش مهلرت
ارفاقی افشا نمیشوند و متقاضری بایرد ظررف  87مراه اظهارنامره اخترراع را تقردیم اداره مالکیرت
فکری آن کشور نماید.

7

 -4آثار مهلت ارفاقی افشا بر نظام اختراعات :مزایا و معایب
بااینکه در ادبیات حقوقی بینالمللی 9راجع به رویکرد و نحوه اعمرال مهلرت ارفراقی اخرتمف
وجود دارد اما درباره مزایا و فواید آن تقریباً بین نویسندگان توافق هست 4.به نظر میرسد ،مهلرت
ارفاقی میتواند با ترییب مخترعان به افشا سریعتر ،ضمن تضرمین گواهینامره حرق اخترراع ،بررای
جامعه سودمند باشد .همچنین ،مهلت ارفاقی ثبت اختراعاتی که هیچوقت به مرحله تجراریسرازی
نمیرسند را کاهش میدهرد 5.مردت ارفراقی بررای شررکتهرای کوچرک و مخترعران انفررادی
میتواند آسودگی خاطر نظام اولین مخترع را فراهم کند 6.از سوی دیگر ،باید در نظر داشت کره
مهلت ارفاقی میتواند برای جامعه مضر باشد :برخی بیان داشتهاند که مهلت ارفراقی باعرث ترأخیر
در تجاریسازی ابداعات افشاشده و نوآوری مریشرود و برهتبرع آن ،هزینرههرای سررمایهگرذاری
8. Ibid, p.9.
7. KIPO, Patent examination Guidelines, p. 278.
 .9عموه بر بررسیهای حقوقی ،چندین تحلیل اقتصادی راجع به مهلت ارفاقی و تأثیر آن بر نوآوری و گردش دانش در
استرالیا ،اروپا و اپن صورت گرفته است بهعنوان مثال رک:
European Patent Office, “Economic Analysis of the Grace Period”, Economic and
Scientific Advisory Board of the EPO,( November 2014), available at:
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/c4a001f6453f3d48c1257e0b0034
cb2b/$FILE/europe_economics_esab_grace_period_20112014_en.pdf ; Franzoni, Chiara,
and Scellato, Giuseppe, "The grace period in international patent law and its effect on the
timing of disclosure", Research Policy 39, no. 2 (2010); Gregory, Jack, ”Amazing Grace:
How grace periods influence innovation.”, IP Australia Economic Research Paper 06-2
(2016), available at:
_https://www.ipaustralia.gov.au/sites/g/files/net856/f/reports_publications/ip_aus_amazing_grace.pdf ; Nagaoka, Sadao, and Nishimura, Yoichiro, "Use of Grace period
and its impact on knowledge flow: evidence from Japan." Research Institute of
Economy Trade and Industry Discussion Paper (2015). Available at:
http://www.oecd.org/site/stipatents/5_1_Nagaoka_Nishimura_Grace_Period.pdf
4. Gregory, Jack, op. cit., p.4.
5. Joachim, Jordan, op. cit., p.1315.
6. Ibid, p.1314.
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باالتر میرود؛ 8این در حالی است که اکثر کشورها مهلت ارفاقی گسرتردهای را فرراهم مریکننرد
اما هیچ گزارشی نشان نمیدهد کره مهلرت ارفراقی دارای ترأثیر منفری اسرت و موجرب ترأخیر در
تجاریسازی ابداعات میشود 7.توجها به این مهم ،در این بخش از مقاله به دو اثرر مثبرت و بسریار
مهم مهلت ارفاقی افشا در نظام اختراعات ایرران یعنری تقویرت نقرش دانشرگاههرا و شررکتهرای
کوچک بهویژه دانشبنیان و افرزایش کیفیرت افشرای اظهارنامرههرای ثبرت مریپرردازیم و سرپس
درباره آثار منفی احتمالی (معایب آن) بحث مینماییم.
 -4-1مزایای مهلت ارفاقی افشا
 -4-1-1تقویت نقش دانشگاهها و شرکتهای کوچک در ثبت اختراعات

شاید مهمترین اثر و مزیت مهلت ارفاقی ،تقویت نقرش دانشرگاههرا و شررکتهرای کوچرک
بهویژه دانشبنیان در ثبت اختراعات باشد؛ زیرا مراکز پژوهشی ،دانشگاهها (مخترعان آکادمیک)
و شرکتهای کوچک و متوسط در دنیا همرواره نشران دادهانرد کره بره افشرای ابداعشران قبرل از
تسلیم اظهارنامه به اداره ثبت اختراع نیاز دارنرد و بردون مهلرت ارفراقی افشرا ،از ثبرت اختراعشران
محروم میشوند .مهلت ارفاقی برای آنها یعنی ارتقا نوآوری و پیدا کرردن فرصرتهرای تجراریِ
اختراع همزمان با تضمین گواهینامه حق اختراع .بهعنوانمثال فررض کنریم پژوهشرگر دانشرگاهی
موفق شده به اختراع مهمی دست یابد و شاید اصمً نداند که این اختراع حائز شررایط ثبرت اسرت
(امری که در کشور ما نیز شایع است)؛ در این شرایط ممکن است دو حالت داشته باشریم :حالرت
اول اینکه پس از دستیابی به اختراع ،پژوهشگر (مخترع) تمش کنرد برا دیگرران برهطرور محرمانره
(بهگونهای که موجب زوال تازگی نگردد) مشورت نماید و عملکرد آن را بهبرود بخشرد و حتری
از قابلیت ثبت آن مطلع گردد و در این حین شخص ثالثی مستقمً به همین اخترراع برسرد و بجرای
بهبود عملکرد و افزایش کیفیت اظهارنامه ثبت سریعاً اقدام به ثبت نماید .نظام اولرین ثبرتکننرده،
به این توجه ندارد که اختراعِ پژوهشگر کیفیت بهتری دارد یا وی اولین نفری اسرت کره بره ایرده
8. Roucounas, Emmanuel, "The debate regarding the grace period in international patent
law: a reminder", ALLEA Biennial Yearbook(2006), pp.34-36.
7. Struve, Frederik W., "Ending Unnecessary Novelty Destruction: Why Europe Should
Adopt the Safety-net Grace Period as an International Best Practice", William Mitchell
Law Review, volume 39(2013), p.1428.
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تکوین یافته دستیافته است .بنابراین ،در حالت بیانشده ،مخترع با افشا سریع اخترراع خرود مرانع
ثبت اشخاص ثالث میشود .درواقع ،مخترعان دانشگاهی بر این باورند که افشای سرریع از طریرق
انتشار و چاپ مقاله سادهترین و سالمترین راه جهت افرزایش دانرش اسرت و ایرن امکران را بررای
مخترع فراهم میکند که یافتههای خود را بهتر و باکیفیتتر نماید.

8

در حالت دوم ،پژوهشگر مذکور اقدام بره چراپ مقالره علمری مرینمایرد و پرسازآن متوجره
میشود که دستاورد علمی وی قابل ثبت بهعنوان اخترراع اسرت؛ در بسریاری از کشرورها ازجملره
ایران پژوهشگران از قوانین ثبت اخترراع آگراهی ندارنرد .همچنرین ،گراه مختررع بااینکره برهطرور
«نظری یا سازنده» 7ایده تکوین یافته اختراع را پیادهسرازی کررده اسرت امرا بودجره کرافی و الزم
جهت پیادهسازی عملی و آزمایشهای الزم جهت عملی نمودن اختراع را نردارد .مهلرت ارفراقی
این امکان را فراهم میکند که در این زمان وی موفق به جذب سرمایهگرذارانی شرود کره ازنظرر
آنها اختراع وی به لحا اقتصادی چشمانداز قابل قبولی دارد و حاضر هستند هزینرههرای ثبرت و
پیادهسازی را بر عهده گیرند .در خیلی از مواقع ارزش اختراع از همان ابتدا مشرخص نمریشرود و
مخترع پس از چاپ و انتشار مبانی علمی خود متوجه ارزش آن میگرردد .پژوهشرگران جروان و
اعضای هیاتعلمی جهت کسب امتیاز و ارتقاء رتبه خرود در مثسسرات آمروزش عرالی ،تررجیح
میدهند که سریعتر یافترههرای خرود را بره طریقری چراپ نماینرد 9.در گزارشری کره در راسرتای
8. Roucounas, Emmanuel, op. cit., p.31.
 .7پیادهسازی اختراع یعنی تبدیل ایدهی تکوین یافتۀ اختراع به حالتی که بتوان از اختراع استفاده نمود .پیاده سازی ممکن است
سازنده باشد یا واقعی( Bouchoux, Deborah E., Intellectual Property The Law of Trademark
Copyrights, Patents, and Trade Secrets, Fourth Edition, (New York: Cengage Learning,
 .)2013), p. 406پیادهسازی سازنده ،پیادهسازی است که مخترع در آن اختراع را بهطور کامل در اظهارنامه ثبت یا مقاله یا
کتابی تشریح میکند بهگونهای که «فرد بامهارت عادی در فن» میتواند آن را بدون هیچ پژوهش اضافی بهطور عملی و
فیزیکی بسازد و پیاده کند .بنابراین ،لزومی ندارد که مخترع حتماً اختراع را بسازد و نمونهای از آن را ارائه کند؛
بهعبارتدیگر ،پیاده سازی به معنی ایجاد محصول نهایی اختراع نیست .در این خصوص نک بند ج ماده  6قانون ثبت اختراع
 8916که اشعار میدارد« :ادعای مذکور در اظهارنامه  ،گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه باشد ،به نحوی که برای
شخص دارای مهارت عادی در فن مربوط واضح و کامل بوده و حداقل یک روش اجرایی برای اختراع ارایه کند .خمصه
توصیف فقط به منظور ارایه اطمعات فنی است و نمیتوان برای تفسیر محدوده حمایت به آن استناد کرد».
 .9چاپ مقاله علمی-پژوهشی و ثبت اختراع هر دو برای افراد آکادمیک (اعضای هیئتعلمی یا دانشجویان تحصیمت
تکمیلی) امتیاز و اعتبار محسوب میشوند .درواقع دانشمندان با افشا مضاعف دانش اعتبار و شهرت علمی برای خود کسب
مینمایند .افشا مضاعف ( )Double Disclosureبه این صورت است که پژوهشگر ابداعات یا اکتشافات خود را
بهصورت مقاله در مجله علمی منتشر مینماید و همزمان برای آن نیز حقوق مالکانه تحصیل میکند (گواهینامه ثبت اختراع یا
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تصویب مهلت ارفاقی در آلمان جمعآوری گشته ،نشان دادهانرد کره دانشرمندان اروپرایی عمومراً
نمیتوانند اختراع خود را ثبت کنند ،زیرا از فرصتهای بالقوه تجراری اختراعشران پرس از چراپ
مطلع میشوند .همچنین ،دانشمندان در این گزارش بیان داشتهاند کره پرول و وقرت کرافی جهرت
ثبت اختراع را ندارند 8.البته مسئله هزینه ثبت اختراع در ایران نمیتواند مانعی جهت ثبرت اخترراع
باشد.

7

نکته شایان توجه این است که مهلت ارفاقی این امکان را در فضای آکادمیرک فرراهم مریکنرد
که مخترعان بهراحتی دانش و اختراع خود را بدون نیاز بره تهیره قررارداد محرمرانگی برا همکراران و
سررمایهگررذاران بره اشررتراک بگذارنررد ،نظرر آنهررا را بخواهنرد و اختررراع خررود را بره لحررا کیفرری
موردسنجش قرار دهند .مقولهای که کمبودش در نظام اولین ثبتکننده احسرا مریشرود .در نظرام
اولین مخترع ،پژوهشگر دانشگاهی از اینکه اخترراع خرود را در میران همکراران مطرر کنرد ترسری
ندارد زیرا میداند نظام اختراعات از اولین مخترع حمایت میکند و نه اولین ثبتکننده.

9

نکته حائز اهمیت دیگر آن است که مهلت ارفاقی بر درآمد دانشگاهها نقرش بریبردیلی دارد.
در پژوهشی که در آوریل  7189بر روی انتقرال فنراوری و دانرش صرورت گرفتره مشرخص شرد
دانشگاههای آمریکایی از همتایان اروپایی خود در ثبت اختراع ،افشا ابداعات و درآمد حاصرل از
اعطا لیسانس برتر هستند 4.بهطور متوسط درآمرد لیسرانس در اروپرا  8.5درصرد هزینره پرژوهش
دانشگاه را جبران میکند ،این در حالی است که در آمریکا ،درآمد حاصل از لیسرانس  4درصرد

حقوق مالکانه دیگر نظامها مانند نظام حمایت از ارقام گیاهی).
8. BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung), Zur Einführung der
Neuheitsschonfristim, Patentrecht – ein USA Deutschand-Vergleich bezogen auf den
Hochschulbereich, (Bonn, 2000), pp.66-72
 .7نک جدول هزینه ثبت اختراع اداره مالکیت صنعتی ایران:
http://iripo.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=3549#1555018-- .9در نظام اولین مخترع اگر مخترع دانشگاه ،اختراع خود را افشا نماید و در مهلت ارفاقی افشا ،شخص ثالثی اظهارنامه ثبت
اختراع را تسلیم نماید ،در اینجا اداره ثبت اختراع باید به این موضوع رسیدگی کند که کدام اولین مخترع است؛ اما در نظام
اولین ثبتکننده که دارای مهلت ارفاقی افشا به صورت مطلق است ،تنها کسی میتواند اختراع را ثبت کند که اول افشا نموده
است.
4. Arundel, Anthony. Barjak, Franz . Es-Sadki, Nordine. Hüsing, Tobias. Lilischkis,Stefan.
Perrett, Pieter & Samuel, Olga, Respondent Report of the Knowledge Transfer Study,
Empirica GmbH, Fachhochschule Nordwestschweiz and UNU-MERIT for the European
Commission, DG Research and Innovation(2013), available at: http://knowledge-transferstudy.eu/fileadmin/kts/documents/kts_respondent_report_2012_v1.1.pdf , p.18.
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هزینهها را جبران مینماید 8.درنهایت باید ایعان داشت مهلت ارفاقی نرهتنهرا مریتوانرد از مختررع
حمایت نماید بلکه بر انگیزه پژوهشگران دانشگاهی و مخترعان انفرادی نیز تأثیر میگرذارد .البتره
باید متذکر شد اختراعاتی که پتانسیل تجاری جهانی دارند بهسختی میتوانند از این ابرزار اسرتفاده
کنند؛ زیرا با افشا در کشوری که بهتمامی افشاها مهلت ارفاقی اعطا مرینمایرد (حقروق آمریکرا)،
مخترع حق ثبت اختراع خود را در کشوری که مهلت ارفاقی بسیار محردود دارد (حقروق اروپرا)
از دست میدهد.
 -4-1-2رشد کیفی اظهارنامههای ثبت

م بیان شد ،مهلت ارفراقی ایرن فرصرت را بررای مختررع فرراهم مریکنرد کره
همان طور که قب ً
کیفیت افشا خود را افزایش دهد تا اینکه جهت رقابت بهسرعت اقدام به ثبت اختراع نمایرد و ایرن
به نفع جامعه است 7.این شش یا  87ماه بره او ایرن امکران را مریدهرد کره از اشرتباهات خرود در
اظهارنامه ثبت اختراع بکاهد 9.یکی از کارهای دشوار ثبت اختراع نگارش اظهارنامره آن برهویرژه
ادعاهای اختراع است .مخترع باید ادعاها را بهگونهای تنظیم کند که محدوده حقروق انحصراری
وی دقیقاً مشخص گردد .همچنین در این مدت مخترع میتواند توصیفات خود را بهبود بخشرد و
افشای کافی بهتری داشته باشد .مثمً در حقوق ایران بند «ج» ماده  6قانون  8916ارائره توصریف و
افشای کافی اختراع را بهگونهای که برای «شخص دارای مهارت عرادی در فرن» واضرح و کامرل
باشد ،همراه با حداقل یک روش اجرایی برای اختراع الزم میداند و طبرق مراده  81همران قرانون
عدم وجود چنین توصیف و افشایی موجرب مریشرود کره هرر یینفعری بتوانرد ابطرال گواهینامره
اختراع را از دادگاه درخواست نماید .در حقوق قبلی آمریکرا مختررع مریبایسرت «بهتررین روش
اجرایی» 4را در توصیفات بیان میکرد ،در ییر این صورت ممکن بود اختراع وی باطل شرود 5.در
قانون جدید دیگر عدم تبیین بهترین روش اجرایی منجر به ابطال گواهینامه حق اختراع نمیگرردد
8. Ibidem.
7. Fromer, Jeanne C., op. cit., p.541.
9. Joachim, Jordan, op. cit., p.1299.
4. Best Mode requirement.
5. Robinson, Andrew Thomas., "The American Invents Act and the Best Mode
Requirement: Where Do We Go From Here?”, Journal of Intellectual Property Law,
volume 20, no. 1(2012), p.184.
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اما اگر توصیفات برای پیاده سازی اختراع توسرط شرخص بامهرارت عرادی در فرن کرافی نباشرد،
گواهینامه ثبت اختراع قابلابطال خواهد بود 8.بنابراین ،مخترع میتواند برا نگرارش بهترر ادعاهرا و
توصیفات از ابطال حق اختراع خود در آینده جلوگیری نمایرد .الزم بره یکرر اسرت در برخری از
حوزهها بهویژه حوزه زیستفناوری توصیف اختراع بسیار دشوار است و این مردت مریتوانرد بره
مخترع کمک زیادی در افزایش کیفیت توصریف و تکمیرل آن نمایرد .درواقرع ،هرر ابرزاری کره
منجر به افشای بهتر مخترع شود به سود جامعه است.
 -4-2معایب مهلت ارفاقی افشا
7

9

از معایب مهلت ارفاقی میتوان به «تأخیر استراتژیک» یا افزایش «مدت حقوق انحصراری» ،
ایجاد ابهام و سردرگمی در دیگر مخترعران و سررمایهگرذاران ،شرک و شربهه در احتمرال نقرض
ییرعمدی حق اختراع و افزایش هزینه و مدتزمان ثبت اختراع اشراره داشرت .مهلرت ارفراقی بره
نفع مخترع میباشد اما نباید فراموش نمود که این نهراد حقروقی بررسری مراهوی اخترراع و نحروه
جستجوی صنعت پیشین را ،بهویژه درصورتیکه قانونگذار رویکررد مصرونیت نسربی را پذیرفتره
باشد ،دشوار و بسیار پیچیده میکند که موجب طوالنی شدن مدتزمران بررسری اخترراع توسرط
مرجع ثبت و افزایش هزینه ثبت اختراع میشود.
اثر منفی دیگر افزایش مدت حقوق انحصاری یرا ترأخیر اسرتراتژیک مریباشرد .فررض کنریم
مدت حقوق انحصاری اختراع  71سال و مدت ارفاقی  8سال است؛ مخترع ابتردا اخترراع خرود را
افشا میکند ،سپس در این مدت شروع میکند بره بازاریرابی و گررفتن مجروزات الزم و در آخرر
مدتزمان ارفاقی ،اختراع را ثبت مینماید (درواقرع 78 ،سرال از اخترراع بهررهبررداری مریکنرد).
اگرچه در این مدت نمیتواند دعوی نقض مطرر کنرد و از تمرامی حقروق انحصراری مقررر در
قانون بهره نمیبرد اما اشخاص ثالث ،شرکتهای متوسط و کوچک نیز نمیدانند کره مریتواننرد
از اختراع استفاده کنند یا نه؛ نمیدانند که اختراع موفق به ثبرت مریشرود یرا خیرر؟ اگرر اشرخاص
ثالث در این مهلت ارفاقی از اختراع استفاده کنند آیا نقرض صرورت گرفتره؟ بره بیرانی دیگرر ،از
مهلت ارفاقی میتوان جهت تأخیر اسرتراتژیک در ثبرت اخترراع اسرتفاده نمرود و در طری مهلرت
8. Ibid, p.182.
7. Strategic Delay.
9. Gregory, Jack, op. cit., p.5.
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ارفاقی اشخاص ثالث نمیدانند که اختراع بهصورت عمومی قابلدستر

میباشد یا خیر (ابهرام و

سردرگمی در دیگر مخترعان و سررمایهگرذاران) و ایرن مخرالف فلسرفه نظرام اولرین ثبرتکننرده
است.

8

علیریم اشاره به معایب فوق توسرط برخری از نویسرندگان در ادبیرات حقروقی و تحلیرلهرای
اقتصادی ،هیچیک از این معایب به اثبات نرسیدهاند .الزم به یکر است اصرم مقرررات مربروط
به مهلت ارفاقی در چند سال اخیر در کشورهای اپن ،استرالیا و کره جنوبی نشاندهنرده ایرن امرر
است که کشورها به اهمیت و مزایای مهلت ارفاقی افشا پی بردهانرد و برر همرین اسرا

مریتروان

ادعا نمود که کفره تررازوی مزایرای مهلرت ارفراقی از کفره دیگرر آن یعنری آثرار منفری احتمرالی
(معایب) آن سنگینتر است.
نتیجهگیری
در مهلت ارفاقی افشا ،اختراع وصف تازگی خود را از دست نمیدهد و مخترع میتواند پرس
از افشا اختراع در مهلت مذکور ،اختراع خرود را بره ثبرت برسراند .قرانونگرذاران و مراجرع ثبتری
کشورهایی چون اپن ،آمریکا ،کره جنوبی و اتحادیه اروپا به مهلت ارفاقی و سرازوکار آن نگراه
موشکافانهای داشته و عمدتاً به چهار معیار مهم توجره نمرودهانرد )8 :مصرونیت مختررع نسربت بره
افشاهای مستقل اشخاص ثالث؛ آیا افشا توسط مخترع برای وی مصونیت ایجاد میکنرد یرا خیرر؟
اولین رویکرد قابلتصور ،رویکرد مصونیت مطلق است که هیچ افشرایی را توسرط شرخص ثالرث
صنعت پیشین محسوب نمیکند و مخترع را در برابر تمامی افشراها حمایرت مریکنرد .در حقروق
اختراعات اپن و کره جنوبی افشای شخص ثالث میتواند برای مخترع صرنعت پیشرین محسروب
شود و هیچگونه مصونیتی برای مخترع در مقابل افشرای مسرتقل شرخص ثالرث وجرود نردارد .در
مقابل ،اداره ثبت اختراع آمریکا رویکرد مصرونیت نسربی را پذیرفتره اسرت .طبرق ایرن رویکررد،
مصونیت مخترع محدود به موضوعاتِ هماننردِ افشرای مختررع یرا موضروعات کلریترر اسرت)7 .
تعامل حق تقدم  87ماهه ماده  4کنوانسیون پاریس با مهلت ارفاقی افشرا؛ مطرابق راهنمرای ادارات
ثبت اختراع اپن ،کره جنروبی و کانرادا تراریخ حرق تقردم موجرب افرزایش مهلرت ارفراقی افشرا
8. Struve, Frederik W., op. cit., p.1411.
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نمرریشررود و مبرردأ محاسرربه مهلررت ارفرراقی« ،ترراریخ ثبررت یررا تسررلیم اظهارنامرره» در کشررور اسررت.
کشورهای اروپایی نیز وفق تصمیم هیات عالی تجدیدنظر اداره ثبت اختراع اروپرا در سرال 7111
رویه مشابهی را اتخای نمودهاند و «تراریخ واقعری تسرلیم اظهارنامره» بره اداره ثبرت را مرمک قررار
میدهند .این در حالی است که مطابق قانون ثبت اختراع آمریکا حق تقدم کنوانسریون پراریس برا
مهلت ارفاقی قابلجمع میباشد و متقاضی ثبت اختراع  87ماه برای ثبت اختراع در کشور مبردأ و
 87ماه دیگر برای تسرلیم اظهارنامره بره اداره ثبرت اخترراع آمریکرا فرصرت دارد )9 .نحروه افشرا؛
برخمف اکثر کشورها ازجمله آمریکا ،کانادا ،اپن و کره جنوبی که مهلرت ارفراقی را برهتمرامی
افشاها ،خواه عمدی و خواه ییرعمدی ،اعطا میکننرد ،در اتحادیره اروپرا صررفاً بررای دو حالرت
(افشا درنتیجه سوءاستفاده آشکار شرخص ثالرث و افشرا در نمایشرگاه برینالمللری رسرمی) مهلرت
ارفاقی پیشبینیشده است )4 .مدت ارفاقی؛ اتحادیه اروپا و اپن مهلت ششماهه به مخترع اعطرا
نمودند .حالآنکه مخترعان در آمریکا ،استرالیا ،کانادا و کرره جنروبی از مهلرت ارفراقی  87ماهره
بهره میبرند.
با بررسی مهلت ارفاقی در حقوق اختراعات برخی از کشورها به ایرن رهیافرت مریرسریم کره
مهلت ارفاقی افشا همچون یک شمشیر دو لبره اسرت .از یرکسرو ،فرراهم نمرودن مهلرت ارفراقی
بهطور مطلق و ایجاد مصونیت کامل برای مختررع مریتوانرد باعرث رشرد مخترعران دانشرگاهی و
شرکتهای کوچک شود؛ از سوی دیگر ،چنین رویکردی میتواند مورد سوءاسرتفاده اشرخاص
با افشای استراتژیک شود .ناگفته نماند که متقاضی میتواند برا ترأخیر راهبرردی در ثبرت اخترراع
مدت حقروق انحصراری را افرزایش دهرد .مهلرت ارفراقی افشرا و نحروه تعامرل آن برا حرق تقردم
کنوانسیون پاریس ،نیز میتواند مانعی برای انتقال فناوری و جذب سررمایهگرذار باشرد .همچنرین،
میزان مهلت ارفاقی رابطه مستقیمی باکیفیت اظهارنامههای افشا دارد .بنابراین ،مهلرت ارفراقی افشرا
صرفاً یک مهلت ساده برای ثبت اختراع نیست و نباید به آن بهعنوان یک مسئله شکلی نگاه کرد.
تحلیلهای صورت گرفته در این مقاله مُثبت پیچیده بودن مهلرت ارفراقی برهعنروان اسرتثنای زوال
تازگی میباشند .علیریم پیچیدگیهای مهلت ارفاقی ،قانون  8916ایران و آییننامره اجرایری آن
بهطور دقیق و آنطور که شایسته است به این مهم نپرداختره اسرت .در ایرن مقالره ،ابتردا ابهامرات،
خمءهررا و کاسررتیهررای مهررم در خصرروص مهلررت ارفرراقی افشررا در حقرروق اختراعررات ایررران را
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برشمردیم که عبارتند از :الف) عدم مشخص نمودن نحوه افشا و شخص افشا کننرده در بنرد «هرر»
ماده  4قانون 8916؛ تعارض میان بند «هرر» مراده  4قرانون  8916در خصروص جمرع شردن مهلرت
ارفاقی با حق تقدم کنوانسیون پراریس و مراده  88آن کنوانسریون (قابلیرت اعمرال مراده  67همران
قانون) ،ب)کوتاه بودن مهلت ارفاقی ششماهره برا عنایرت بره وضرعیت مخترعران کشرور و عردم
تصریح قانون به مصونیت مخترع نسبت به افشای شخص ثالث .سرپس برا اسرتدالالت حقروقی بره
این نتیجه رسیدیم که مهلت ارفاقی ششماهه در بند «هر» ماده  4قرانون  ،8916برا نظرر بره اطرمق
آن ،شامل تمامی افشاها اعم از چاپ مقاله علمی -پژوهشری یرا ارائره در نمایشرگاه یرا وبسرایت
جهت عرضه اختراع به عمروم توسرط هرر شخصری ازجملره ییحرق در ثبرت (ماننرد کارفرمرا) و
شخص ثالث مجاز (مانند افشای اختراع توسط همکار مخترع در یک همایش علمری برا رضرایت
وی) می شود و مخترع از مصونیت نسبی در برابرر افشرای اشرخاص ثالرث برخروردار اسرت یعنری
دایره مهلت ارفاقی افشا محدود به اطمعات مربوط به همران اخترراع و اخترراع هماننرد آن اسرت.
همچنین به نظر میرسد که در زمران اعطرای حرق تقردم مقررر در مراده  4کنوانسریون پراریس بره
اختراع افشاشده باید افشا در نمایشگاه بینالمللی رسمی (ماده  88کنوانسریون پراریس) را از سرایر
افشاها جدا نماییم .بدین ترتیب ،نسبت بره افشرا در نمایشرگاه برینالمللری رسرمی ،بنرد  7مراده 88
کنوانسیون (تاریخ تقاضا در ایران) اعمال میشود و در رابطه با دیگر افشاها ،برهموجرب بنرد «هرر»
ماده  4قانون « ،8916تاریخ حرق تقردم» مرمک اسرت (مهلرت  81ماهره) .برااینحرال ،اداره ثبرت
اختراع ایران میتواند از اختیرار مقررر در بنرد  7مراده  88کنوانسریون اسرتفاده نمایرد و در حالرت
نخست تاریخ افشا در نمایشگاه رسمی را تاریخ شروع مدت  87ماهه حق تقدم قرار دهد.
با عنایت به موقعیت کشور ایران بهعنوان یک کشور درحالتوسعه که خواهان جذب فنراوری
و سرمایهگذار است و درعینحال ،تمایل بره پیشررفت و پرنرگ شردن نقرش مخترعران داخلری و
شرکتهای دانشبنیران دارد ،از قرانونگرذار انتظرار مریرود در وضرع قروانین مربروط بره حقروق
مالکیت فکری بهویژه حقوق اختراعات کارشناسانه و با تسلط کامل عمل نماید .به دیگرر سرخن،
باید قوانین مالکیت فکری در کشور وضع شوند کره تعارضری برا معاهردات برینالمللری نداشرته و
اهداف آن معاهدات و نظام مالکیت فکری بهویژه اختراعات در ایران را برآورده سازند نره آنکره
بدون در نظر گرفتن نیاز های کشور ،فلسفه پیش بینی سازوکارها و نهاد هایی چون مهلرت ارفراقی،
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قانونی مبهم وضع و برای رفع تعارضات آن با معاهرداتی کره ایرران بره آنهرا ملحرق شرده اسرت،
موادی چون ماده  67قانون  8916مقرر نمود.
در آخر ،با توجه به اینکه بسیاری از اختراعات قبل از ثبت از طریق پایاننامه یرا مقالره علمری-
پژوهشی افشا میشوند و عموماً مخترعان از قابلیت ثبت ابداعاتشان اطمع ندارند و همچنین بررای
جلوگیری از اعمال سلیقه توسط کارشناسان اداره مالکیت صنعتی ،مصرونیت مطلرق بررای تمرامی
افشاها به مدت  87ماه بررای مخترعران داخلری و بررای حمایرت از مخترعران خرارجی و افرزایش
انگیزه در انتقال فناوری ،مهلت ارفاقی ششماهره قبرل از حرق تقردم (جمعراً  81مراه) و در حروزه
طر های صنعتی به جهت سخت نمودن اعطای حقوق انحصاری و بهتبع آن افزایش نروآوری در
این حوزه مصونیت نسبی برای تمامی افشاها به مدت  6ماه قبل از تاریخ تقاضا یا تاریخ حق تقردم
پیشنهاد میگردد.
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