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:چكيده
بهلزوم ايجاد دادگاه كهگونه اي هاي مالكيت فكري از جمله مباحث روز مجامع حقوقي است

در. برپا شده استارتباطتاكنون چند كنفرانس بين المللي در اين اما روند ايجاد اين مراجع

 در حالي كه سنگاپور بيشتر به مباحث. كشورهاي جنوب شرقي آسيا محسوس تر است

و هنري تمايل نشان مي و كره مانند بسياري از كشورهاي مالكيت هاي ادبي دهد در ژاپن

را. اروپايي، مالكيت صنعتي از اهميت بيشتر برخوردار است  اين سونامي كه مركز ثقل آن
آ مي .آن جستجو كرد تنها نسيمي از خود را به ايران آورده است.سه.توان در كشورهاي عضو

 با 1386و 1310دادگستري در قانونپيش بيني امكان طرح دعاوي مالكيت صنعتي در مراجع

 به اين دعاوي در اليحه آيين دادرسي هاي تجاري در رسيدگيدر نظر گرفتن صالحيت دادگاه

عدم لحاظ مقرره اي در خصوص لزوم وجود اين با وجود.تجاري تا اندازه اي تكميل شد

ميكارشناسان متخصص در ي مالكيت فكري  عمده در اين اليحه بشماريتواند نقص زمينه

. آيد

:واژگان كليدي
و هنري،مالكيت فكري . دادگاه، اختراع، مالكيت صنعتي، مالكيت هاي ادبي
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. دانشگاه تهران انجام شده استمقاله حاضر نتيجه طرح تحقيقاتي است كه در موسسه حقوق تطبيقي

. از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني اين مقاله نگاه كنيد شدهبراي اطالع از ديگر مقاالت منتشر
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 مقدمه
و تجربه كافي كه دانش به دست كساني و سپردن كارها در آن را تخصصي كردن امور

و پايهزمينه دارند از جمله لو هدف از اين. هاي اصلي تكنولوژي در دنياي امروز استازم

و فصل دعاوي است و سرعت در حل كه. تقسيم كار معموالً افزايش دقت دو مقصودي

و غيرقابل جمع  د با تخصص در كنار يكديگر قرارهستنهرچند در نگاه نخست متناقض

و نظامحقوق نيز از اين قافله عقب نماند. گيرندمي هاي حقوقي مختلف با تدابيري از جملهه

و ايجاد مراجع تخصصي سعي در افزايش كيفيت ساختار خود دارند . تصويب قوانين خاص

به اعتبار شخصيت طرف يا طرفين. گيردايجاد مراجع تخصصي معموالً به دو اعتبار صورت مي

و به اعتبار موضوع دعوا ماندعوا مانند دادگاه ايجاد. هاي مالكيت فكريند دادگاههاي نظامي

كه سابقه آن را بايد در اروپا در كشورهايي نظير دادگاه هاي مالكيت فكري روندي است

و فرانسه جستجو كرد و ساختار. انگلستان، آلمان نظام هاي حقوقي مختلف نيز حسب نياز

به دعاوي مالكيت فكري ايجاد كرده در. اندخود مراجعي با صالحيت رسيدگي به عنوان مثال

به اين  و انگلستان، يك مرجع جديد براي رسيدگي كشورهايي نظيركره، تايلند، تركيه، ژاپن

از. دعاوي ايجاد شده است و كنيا شعبي در برخي ديگر از جمله استراليا، چين، جامائيكا

كه قبالً ايجاد شدهدادگاه به موضوعات مالكيت فكري اختصاصهايي  اند براي رسيدگي
به دعاوي مالكيت فكري در دادگاه. انديافته هاي تجاري نيز در كشورهايي مانند رسيدگي

و فيليپين مطرح است ايرلند، نه تنها در مرحله بدوي بلكه. پرتغال، اسپانيا، سوئيس اين مراجع

و ديوانعالي نيز ايجاد شده رهاي كشو،از اين ميان. انددر برخي كشورها در مرحله تجديدنظر

دريهاي اخير شتابسال جنوب شرقي آسيا در  توجه به مسائل مالكيت فكري چشمگير

.اندداشته

گذاري در اين قانونافزايش نخست آنكه. معلول دو علت دانستتوان اين شتاب را مي

و ارتباطكشورها در   با مسائل مالكيت فكري زمينه طرح دعاوي مرتبط را فراهم ساخته

چرا كه گاه در اين دعاوي. مناسب به اين نياز مستلزم ايجاد مراجع تخصصي استپاسخي

و تكنيكي برخورد مي كه حل آنها منوط به استفاده از قاضي با موضوعات فني نمايد

مي،به ديگر سخن. نظركارشناس متخصص است توان كامل دانست يك نظام حقوقي را زماني

و حمايت از آن حقوق را نيز پيش بينيكه در كنار تدوين قوانين موجد حق  و كار اجرا ساز

حق. كرده باشد دانستن يكسري از اسباب بدون در نظر چه در غير اين صورت صرف موجد

و غير عملي مي دوم آنكه هرچند. بخشدگرفتن لوازم حمايتي آن به حق مفهومي صرفاً انتزاعي

مبني بر ايجاد مراجع تخصصي قرار ندادهي تريپس الزامي را براي كشورهاي عضو موافقتنامه

است اما اين كشورها براي هرچه بهتر انجام دادن تعهدات، خود را ناگزير از ايجاد اين مراجع 
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وكره،از ميان كشورهاي جنوب شرقي آسيا سه كشور سنگاپور.دانندمي به جنوبي  ژاپن را

ا.عنوان نمونه برگزيديم با اهميت كشور سنگاپور از آن جهت كه نظام حقوقي آن كشور ست

و هنري تنها بخشي از دعاوي موضوع مالكيت فكري را در  پيش بيني دادگاه مالكيت هاي ادبي

و در مقابل كشور كره صالحيت دادگاه مالكيت  صالحيت مراجع تخصصي قرار داده است

به دعاوي مالكيت صنعتي مي ا. داندفكري را منحصر  كامليلگويدر كنار اين دو، كشور ژاپن

مياز دادگاه كه از يكسو. دهدهاي مالكيت فكري را ارائه  دعاوي مالكيت فكري تماميچرا

به مالكيت به مالكيت صنعتي را در اعم از دعاوي مربوط و دعاوي مربوط و هنري  هاي ادبي

ميدادگاه و فصل و از سوي ديگر در هر سه مرجع بدوي، هاي تخصصي به حل گذارد

و ديوانعالي اين تخصص را حفظ كرده استت  دعاوي مالكيت،به عبارت ديگر. جديدنظر

كه مراجع تخصصي فكري در اين كشور در سه مرحله مورد قضاوت قرار مي گيرند در حالي

و يا حداكثر در دو مرحله مورد پيش بيني قرار  اين دعاوي در ساير كشورها تنها در يك مرحله

كه دست كم عالوههب. گرفته است نگاهي هرچند اجمالي به ساختار حقوقي كشورهاي آسيايي

مي به ايران شباهت دارند تواند در ترسيم الگو جهت از لحاظ تقليدي بودن تشكيالت قضايي

 خود22اصالح مقررات داخلي مؤثر باشد، به ويژه آنكه اليحه آيين دادرسي تجاري در ماده 

دعصالحيت دادگاه . اوي مالكيت فكري نيز تعميم داده استهاي تجاري را به

 سنگاپور: بخش اول
 1867اين كشور تا سال. عضو مؤسس پيمان جنوب شرقي آسياست5سنگاپور از جمله

و توسط اداره مستعمراتي در لندن اداره مي و مستقل داشت  (Sohشدميالدي نظام حقوقي ملي

and Murugayan, p. 1(.ن ظام حقوقي شكل گرفته در آن حسب الهام از بعد از استقالل سنگاپور،

ال اداره مي هاي حقوق اداري، اين كشور در زمينه. گرديدنظام حقوقي انگلستان بر اساس كامن

و مسئوليت مدني از رويه قضايي پيروي مي و رسيدگي قراردادها، انصاف، تراست، مالكيت كند

به تخصص به موجب قوانين موضوعه در آن منحصر و قضايي هايي چون حقوق جزا، تجارت

و. حقوق مالكيت فكري به گروه دوم تعلق دارد،در اين ميان. خانواده است روند گرايش

آن1987گذاري در بحث مالكيت فكري در سنگاپور از سال احساس لزوم قانون و از  آغاز شد

و هنري،چون حقوق مالكيتهمهاي مختلفبه بعد اين كشور در زمينه  حق اختراع هاي ادبي

)1999(هاي جغرافيايي، نشانه)1999(، مدارهاي يكپارچه)1998(، عالئم تجاري)1994(

)www.ompi.ch/about-ip(زدهاي ديگر دست به قانونو زمينه و مهم.گذاري ترين اصلي ترين

و نيز بعدقانون اين كشور در  اولين قانون مصوب در اين حيطه قانون حقوق مالكيت فكري

و هنري مصوب آوريل مالكيت كه بارها مورد اصالح قرار گرفته است1987هاي ادبي . است
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بهاويژگي مهم اين قانون آن و هم جنبه شكلي مقررات مربوط ست كه در آن هم جنبه ماهوي

و هنري در نظر گرفته شده استحقوق مالكيت گذار سنگاپوري در قانون الگوي. هاي ادبي

و هم مقررات آئين 1968زمان نوشتن آن، قانون  كه در آن هم حقوق ماهوي  استراليا بوده

و. دادرسي به تفصيل آمده است عملكرد اين مسأله هر چند در خصوص ساختار، تركيب

و هنري در بحث مقررات شكلي درست است اما در هاي مالكيتدادگاه  با ارتباطهاي ادبي

ميجايگاه اين دادگاه در سنگاپور. كندها در نظام قضايي سنگاپور آن را به انگلستان نزديك تر

به دعاوي مالكيت فكري در نظر  تنها يك دادگاه اختصاصي با صالحيت محدود براي رسيدگي

كه با عنوان دادگاه مالكيت. گرفته شده است و هنرياين دادگاه  Copyright) هاي ادبي

Tribunal) به موجب بخش هفتم از قانون مالكيت فكري پيش بيني شده استشناخته مي . شود،

و هنري دادگاه: اولگفتار  هاي مالكيت هاي ادبي
و هنري رسيدگي مي به موضوعات مالكيت ادبي دادگاه: كننددر سنگاپور دو دادگاه

صالمالكيت به به اختصار كه و ديوانعالي سنگاپور و هنري ميهاي ادبي :پردازيمحيت هر يك

و هنري) الف  دادگاه مالكيت هاي ادبي

و بين:تركيب دادگاه: بند اول 4 الي2 اين دادگاه مركب است از يك قاضي به عنوان رئيس

9رئيس دادگاه بايد شرايط مقرر در بحث. شوندمستشار كه از سوي وزير دادگستري تعيين مي

كه از قانون دادگاه)3( تعيين. براي قاضي دادگاه بخش تعيين شده است را دارا باشدهاي تابع

 مدت تصدي هر عضو.)151ماده(حق الزحمه اعضاي اين دادگاه نيز با وزير دادگستري است 

ميهنگام انتصاب او تعيين مي و هر عضو تواند هر زمان كه بخواهد استعفاي كتبي خود را شود

).152ماده(به وزير دادگستري بدهد 

كه:تصميمات دادگاه:د دومبن حد نصاب الزم براي رسميت جلسات اين دادگاه در صورتي

 نفر عضو يا بيشتر به همراه رئيس2 عضو داشته باشد وجود2دادگاه عالوه بر رئيس بيش از 

(است مي)154ماده. و در صورت برابري آراءتصميمات اين دادگاه با اكثريت آراء اتخاذ ،شود

و يا براساس رأي خود تصميم نهايي را رئيس دادگا ه يا بايد مجدداً اقدام به رأي گيري نمايد

.)155ماده(اتخاذ كند

از لحاظ نوع تصميمات اتخاذي، دادگاه هم صالحيت صدور:صالحيت دادگاه: بند سوم

و منظور از قرار، خاصه دستور موقت است كه در ماده  و هم قرار را دارد  از قانون 168حكم

و هنري از آن ياد شده استمالكيت در. هاي ادبي  با موضوعاتي كه در صالحيت ارتباطاما

و هنري است بايد گفت بيشتر اين موضوعات در قالب تعييندادگاه مالكيت  هاي ادبي
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ازهستناجرت المثل رسيدگي به درخواست تعيين اجرت المثل.1:د كه مشروح آنها عبارتند

رسيدگي به درخواست تعيين اجرت المثل ايجاد.2؛)A156 ماده(صوتي يك فيلم ساخت اثر 

در.3؛)B156 ماده(ضبط آثار صوتي نسخه از به درخواست تعيين اجرت المثل رسيدگي

 Digital(دسترس عموم قرار دادن آثار صوتي ضبط شده توسط وسايل انتقال صوتي ديجيتال 

Audio Transmission()ماده C156(به استعالم در خصوص حق التصنيف قابل.4؛ رسيدگي

رسيدگي.5؛)157ماده()Records of Musical Works( با ضبط آثار موسيقيارتباطپرداخت در 

كه به موجب  به واسطه نسخه برداري هايي به درخواست تعيين اجرت المثل دارنده حق تأليف

به درخواست تقسيم حق التصنيف يك اثر رسي.6؛)158ماده(اند مجوز قانوني انجام شده دگي

 Proposed License(هاي مجوز پيشنهاديرسيدگي به طرح.7؛)159ماده.(صوتي ضبط شده

Scheme(به دادگاه ارجاع به طرح.8؛)160ماده.(شده  Existing(هاي مجوز موجود رسيدگي

License Scheme(به دادگاه ارجاع شده استكه ) هاي رسيدگي به درخواست.9؛)161ماده.

ساير مسائلي.10؛)163ماده()Application to Tribunal in Relation to License(مربوط به مجوزها

مي با طرحارتباطكه در  .)162ماده()License Scheme(شوندهاي مجوز به دادگاه ارجاع

 ديوانعالي)ب
م و هنري در را169قانون مالكيت هاي ادبي مي خود موردي كه در آن، پيش بيني كند

به درخواست يكي از اصحاب دعوا دادگاه مالكيت و يا به تشخيص خود و هنري هاي ادبي

به ديوانعالي مي چه موضوعاتيارتباطدر. فرستدپرونده را براي تعيين تكليف -مي با اينكه
به ديوانعالي ارجاع شوند حصري در قانون ديده نمي ميبنابراين. شودتوانند كه در به نظر رسد

به دعاوي مالي قابل ارجاع مبني بر مازاد بودن ارتباط  با اين موضوعات محدوديت راجع

و پنجاه هزار دالر سنگاپور قابل اعمال نباشد كه در اينجا ديوانعالي چرا. خواسته بر دويست

د.كندبه منزله مرجع خاص عمل مي يوان بايد اما طرفين هنگام درخواست ارجاع پرونده به

باين درخواست.1:نكاتي را رعايت كنند -مالكيت عد از اتخاذ تصميم از سوي دادگاهها نبايد
و هنري باشد مگر آنكه درخواست در مهلت  قانون169روزه مقرر در ماده14هاي ادبي

و هنري صورت گرفتهمالكيت و هنري از تاريخ تصميم دادگاه مالكيت هاي ادبي  هاي ادبي

و دادگاه آن را نپذيرد، درخواست كننده.2؛باشد  اگر درخواست بعد از اتخاذ تصميم باشد

و درخواست كند14تواند ظرف مي به ديوانعالي مراجعه روز از تاريخ رد درخواست مستقيماً

.كه پرونده به آن مرجع ارسال گردد

هاي اه مالكيتدادگ.1: با مراجع قضايي سنگاپور نكات ذيل حائز اهميت استارتباطدر

و از ميان مراجع قضايي  و هنري در نظام قضايي سنگاپور از جمله مراجع قضايي است ادبي
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ج1384براي ديدن تعاريف مراجعه كنيد به شمس، بهار(در زمره مراجع دادگستري قرار دارد ص1، ) به بعد54،

و نصب قضات آن تماماً از توسط وزارت دادگستري سنگاپور كه عزل .2. گيردمي صورتچرا

و هنري را و اختصاصي بايد دادگاه مالكيت هاي ادبي به عمومي از لحاظ تقسيم بندي مراجع

و احصاء شده در قانون  به دعاوي با موضوعات خاص يك مرجع اختصاصي دانست كه

و مهلت رسيدگي در آن دادگاه دو مرحله.3؛ كندرسيدگي مي ي پيش بيني روزه14اي است

ب وقانون مالكيت169 ماده2ند شده در اتخاذ تصميم دادگاه دال بر ايناز هنري بعد هاي ادبي

مي.4؛معناست و دعاوي كيفري اين دادگاه تنها به دعاوي با موضوعات حقوقي رسيدگي كند

و هنري باشند در آن قابل طرح نيستندهرچند در رابطه با مالكيت هاي در دادگاه.5؛ هاي ادبي

و مادههمالكيت و هنري اصل بر رسيدگي علني است و مالكيت قانون17اي ادبي هاي ادبي

ساير موضوعات مربوط به مالكيت فكري از جمله مصاديق.6؛هنري بر آن صراحت دارد

لذا مقررات عام.مراجع عمومي سنگاپور مطرح ساختدر بايد مالكيت صنعتي را حسب مورد

و هنري بارها به صالحيت محدود دادگاه مالكيتنظر.7؛ برآنها حاكم خواهد بود هاي ادبي

 www.mirandah.com( هاي آن در نظام سنگاپور مطرح بوده استمسأله افزايش صالحيت

(www.atmdlaw.com/media/pdfs/2008,كه تا سال سه تصميم از سوي اين 2006تا آنجا  تنها

اي مالكيت هاي هرچند دادگاه.8؛)1991و1992و 2006هاي در سال(دادگاه اتخاذ گرديد

و هنري مستقيماً  زير نظر وزارت دادگستري سنگاپور قرار دارند اما اداره مالكيت فكري ادبي

مقي نقش(IPOS)سنگاپور و تدوين قوانين مهم را در اصالح به مالكيت فكري ررات مربوط

ميارتباطجديد در  .كند با آن ايفا

 كره جنوبي: دومبخش
كه خود را با امواج تغيير در ساختار كره جنوبي از جمله كشورهاي جنوب شرقي آسياست

كه ژاپن را تحت تأثير. قضايي اين كشورها همراه كرده است هرچند بحران اقتصادي آنچنان

هاي تخصصي مالكيت فكري در اين كشور ار داده بود در كره نفوذ نكرد اما ايجاد دادگاهقر

شد زودتر و ايجاد دادگاه حق اختراع دو مرجع شبه قضايي 1988قبل از مارس. از ژاپن آغاز

 هيأت تجديد، هيأت بدوي دوم،نخست. كردنددر كره به دعاوي مالكيت فكري رسيدگي مي

فكرنظر كه هر دو در كره مستقر)(KIPO Korean Intellectual Property Officeياداره مالكيت

به موجب ماده. بودند و  اين قانون هيأت3)1( با تصويب قانون تشكيالت دادگاه در كره

به دادگاه مالكيت و نام آن  Intellectual Property فكريتجديد نظر در هيأت بدوي ادغام

Tribunal  IPT)(.ي  اين زمانزا)p. 1) (Kim, 1998, www.kipo.go.kr ,www.pck.com) افتتغيير
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سه مرجع در  مالكيته دادگا: با دعاوي مالكيت فكري در كره فعال هستندارتباطبه بعد

و ديوانعالي . فكري، دادگاه حق اختراع

 دادگاه مالكيت فكري: اولگفتار
و در سال به دعاوي مالكيت فكري است به منزله هيأت بدوي رسيدگي 1998اين دادگاه

و تجديد نظر ايجاد شد به. از ادغام هيأت بدوي دادگاه مالكيت فكري صالحيت رسيدگي

به مالكيت صنعتي از و،قبيل حق اختراع، اختراعات كوچك دعاوي مربوط  عالئم تجاري

ميطرح و برخي آن را يك دادگاه .(Jay, 2009, p. 1)دانندهاي صنعتي را دارد

خود را به اداره مالكيت بايد درخواست متقاضي ثبت اختراع يا عالمت تجاري كرهدر

و ممتحنين مستقر در اين اداره به درخواست رسيدگي مي تصميم. كنندفكري كره تقديم كند

مي. بل اعتراض در دادگاه مالكيت فكري استاتخاذ شده از سوي ممتحنين قا -بر اين اساس
رد.1:هاي دادگاه مالكيت فكري را در موارد ذيل خالصه كردتوان صالحيت به اعتراض

درخواست بطالن اختراع يا عالمت تجاري ثبت.2؛ درخواست ثبت اختراع، عالئم تجاري

اس.3؛شده كه داراي شرايطي ب) الف:تدرخواست اصالح حق اختراع اصالح) كاهش ادعا

ج رادر.روشن ساختن توضيحات مبهم) توصيف نادرست كه درخواست قلمرو ادعا مواردي

و يا اساس حق را افزايش دهد، مورد پذيرش قرار نخواهد گرفت  .Lee, An, Lee, p.(تغيير داده

1 -  به تخلف در اما نكته قابل توجه آن است كه بر خالف حقوق ژاپن درخواست مربوط.)2

ميكره مستقيماً .گيرد در صالحيت دادگاه قرار

و تشكيالت: بند اول  ساختار
سه بخش تشكيل شده است :دادگاه مالكيت فكري از

بخش رويه دادرسي.2؛ شعبه دارد11كه Department (Appeals(هابخش درخواست.1

Trial Policy Division)(گروه دعاوي.3؛)Litigation Team(.گروه دعاوي دادگاه مالكيت فكري

و سه قاضي است  در اين گروه؛اداره دادرسي.1: سه وظيفه مهم بر عهده دارد مركب از

و در خصوص مسائل مهم با  قاضي از جمله5تصميم گيري با رأي اكثريت قضات است

مر.2؛ شودرئيس دادگاه مالكيت فكري تشكيل مي و رعايت تشريفات به دريافت مدارك بوط

مي.رسيدگي به اعتراضات.3؛آزمايش سه بخش زير نظر رئيس دادگاه عمل كنند تمامي اين

)www.kipo.go.kr(.
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هاصالحيت: بند دوم
 دعاوي يكطرفه، دعاوي دو طرفه

 دعاوي يكطرفه: اول

به رد درخواست.1 مياين دعوا زما: دعوا براي اعتراض شود كه فرد نسبت به ني مطرح

مهلت طرح دعوا بر اساس ماده. تصميم ممتحن مبني بر رد درخواست ثبت اعتراض مي كند

در. روز از تاريخ دريافت گواهي برابر با اصل تصميم ممتحن است30 قانون ثبت اختراع 132

و يا دسترسي او به محل مشكل با كه فرد در جايي دور اقامت دارد شد رئيس دادگاه مواردي

به دو ماه افزايش دهد مي تواند درخواست. مالكيت فكري مي تواند اين مدت را البته معترض

به رأي ممتحن مطرح كند30بررسي مجدد خود را ظرف  اين. روز از تاريخ اعتراض

و طرح ارائه شده براي ثبت مطرح مي شود منجر به درخواست كه در قالب اصالح توضيحات

ميبررسي مج به.2؛) قانون ثبت اختراع173ماده(گردد دد قبل از رسيدگي اعتراض نسبت
 روز از تاريخ دريافت رونوشت30مهلت طرح اين اعتراض : عدم پذيرش درخواست اصالح

به تصميم مبني بر رد درخواست ثبت اختراع.3؛برابر با اصل تصميم است اعتراض نسبت
را"ثبت سريع اختراعات كوچك"توضيح آنكه بر اساس نهاد : كوچك  در كره، يك اختراع

مي. توان بعد از يك بررسي اجمالي ثبت كردمي  شود، فردزماني كه اين درخواست رد

به آن اعتراض كندمي .تواند

 دعاوي طرفيني: دوم

كه بر اساس ماده: دعواي ابطال حق اختراع.1  قانون ثبت اختراع طرح133اين دعوا

بمي هر. اشتباه ممتحن در اعطاي حق اختراع باشدخاطرشود ممكن است در اين صورت

و يا ممتحن مي يك. تواند ابطال آن را درخواست كندشخص ذينفع كه بيش از در صورتي

به هريك جداگانه اتخاذ تصميم مي دعواي تعيين قلمرو.2؛شوددعوا مطرح شده باشد، نسبت

مي: يك حق اختراع و يا هر شخص ذينفع ديگري م(تواند مطرح كنداين دعوا را دارنده حق

و طرح:دعواي تصحيح.3؛)135 هاي دارنده حق اختراع ممكن است براي اصالح تعاريف

به سه مورد محدود است.خود اعتراض كند را)1: اما اين درخواست كه ادعاي خو  جايي

ا)2؛دهدكاهش مي دعواي ابطال.4؛ روشن كردن تعاريف مبهم)3؛شتباه دفتري اصالح

مي: تصحيح كه تصحيح انجام شده بر خالف مقررات ماده اين دعوا زماني طرح  قانون13شود

؛)134ماده(؛دعواي ابطال ثبت افزايش مدت حق اختراع.5؛)137ماده(ثبت اختراع باشد

م.6 به اعطاي مي: جوز غير انحصاريدعواي اعتراض گردد كه آخرين دارنده در مواقعي طرح

و يا نفر قبل از اعطاي  حق اختراع نتواند از اختراع خود بدون اجاره از نفر قبلي استفاده كند

.)138ماده(اين اجازه خودداري كند 



 139 هاي مالكيت فكري در كشورهاي جنوب شرقي آسيا دادگاه

 دادگاه حق اختراع: گفتار دوم

شداه بر اساس قانون تشكيالت دادگ1998اين دادگاه در سال در اين سال دادگاه. ها ايجاد

و در حقيقت)(Patent Courtحق اختراع جايگزين هيأت تجديد نظر اداره مالكيت فكري شد

.مرجع تجديد نظرخواهي از آراء دادگاه مالكيت فكري است

هاي عالي اين كشور از لحاظ تقسيمات نظام قضايي كره، دادگاه حق اختراع از جمله دادگاه

و تقسيم بندي جغرافيايي اين. است دادگاه داراي صالحيت سرزميني در كل كشور كره است

.هاي كره در مورد آن مؤثر نيستمرسوم در تعيين صالحيت محلي دادگاه

و تشكيالت: بند اول  ساختار
، و13 نفر رؤساي شعب،4دادگاه حق اختراع مجموعاً مركب از يك نفر رئيس كل  قاضي

و17 مي ممتحن فني است هر4اين دادگاه. كند يك دبيرخانه آن را همراهي و  شعبه دارد

سه نفره از قضات است هاي فني دادگاه حق اختراع متخصص ممتحن.شعبه داراي يك هيأت

ميدر رشته و از ميان افراد ذيل انتخاب ممتحنين فني اداره.1 شوندهاي مختلف هستند

به فناوري.2؛تر سال سابقه كار يا بيش5مالكيت فكري با  نماينده دولت در مورد مسائل مربوط

از7علمي يا صنعتي با  يا5 سال موقعيت شغلي درجه5 سال سابقه كار يا بيشتر به شرط بيش

با.3؛باالتر داشته باشند ؛ سال سابقه كار در رشته مرتبط10دارندگان مدرك فوق ليسانس

در.4 دارندگان مدرك مهندسي ملي بر اساس قانون.5؛ مرتبط رشتهدارندگان مدرك دكتري

و تكنيكي دارد.مدرك مهندسي ملي اين ممتحنين قضات را در مواردي كه پرونده جنبه فني

با. دهندياري مي و يا در حين رسيدگي آنها ممكن است در مرحله مقدماتي قبل از رسيدگي

.اجازه قاضي شركت كنند

 صالحيت: بند دوم
و گاه به منزله مرجع نخستين در دا دگاه حق اختراع گاه مرجع تجديد نظرخواهي است

به دعوا عمل مي به منزله مرجع تجديد نظر: اول.نمايدرسيدگي اين:دادگاه حق اختراع

 قانون75 قانون ثبت اختراع، ماده186)1(صالحيت دادگاه حق اختراع به موجب ماده 

و طرح حق؛بنابراين. قانون عالئم تجاري تعيين شده است86)2(ماده هاي صنعتي  دادگاه

هايي را دارد كه قبالً اداره مالكيت فكري كره در خصوصبه پرونده اختراع صالحيت رسيدگي

و يا عالمت تجاري(آنها  اما نكته.رأي صادر كرده است) اختراع، اختراع كوچك، طرح صنعتي

كه رابطه و اداره مالكيت فكري جنبه سلسله مراتبي قابل توجه آن است  بين دادگاه حق اختراع

به تصميم دادگاه مالكيت فكري، معترض بايد هرگونه. ندارد توضيح آنكه در صورت اعتراض
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كه در مرجع قبل براي اثبات ادعاي خود ارائه داد است به دادگاه حق اختراع نيز مدركي را

.)www.PCK.com(اصول اسناد خود را ارائه كرده باشد هرچند كه در مرحله قبل. ارائه دهد

به چيزي بيش از فسخ كه دادگاه اختراع بتواند مي شود بويژه آنكه اصل تفكيك قوا مانع از آن

آن. رأي دادگاه مالكيت فكري نظر دهد اين دادگاه صالحيت تجويز ثبت حق اختراع يا ابطال

به ترتيب بر عهده.ردرا ندا بعالوه حسب آنكه دعوا يكطرفه باشد يا طرفيني، دفاع از آن

دادگاه حق: دوم.)www.korealaw.com(نماينده اداره مالكيت فكري كره يا طرف پرونده است 
به منزله مرجع نخستين . بذر پيش بيني كرده است قانون صنعت105اين مورد را ماده: اختراع

به نقض حق اختراع مربوط باشد حسب مورد دعواانكته مهم آن كه دعوا ست كه در صورتي

حق. است) حقوقي يا كيفري(هاي عمومي در صالحيت دادگاه به در مواردي كه دعوا مربوط

و يا حقوق مربوط به اختراعات كوچك است دادگاه حق اختراع يك رسيدگي مقدم اتي اختراع

و ارائه داليل خود را ترتيب مي كه در آن طرفين يا وكالي آنها فرصت بيان وضعيت دهد

.دراين رسيدگي مقدماتي ممكن است محققين فني نيز شركت كنند. دارند

 ديوانعالي: گفتار سوم
و آخرين مرجع در نظام قضايي كره است ديوانعالي كره عالي به. ترين اساساً رسيدگي

و در مورد دعاوي مالكيت فكري نيز با تعيين صالحيت دعاوي در سه مرحله اي است  كره

به. دادگاه مالكيت فكري اين سنت ادامه يافته است  اما ديوانعالي صالحيت رسيدگي

باپرونده رئيس ديوانعالي.شدهايي را دارد كه دادگاه حق اختراع در مورد آنها رأي صادر كرده

ميج از سوي رئيس يك. شودمهور با موافقت مجلس ملي انتخاب انتخاب مجدد وي كه براي

مي6دوره   قاضي13عالوه بر رئيس، ديوانعالي. شود بر اساس قانون ممتنع است ساله منصوب

مي12دارد كه و نفر سيزدهم توسط ديوان منصوب .شوند نفر از آنها از سوي رئيس جمهور

 ژاپن:ومسبخش
اس كه ساختار قضاوتي آن در زمينه مسائل ومين كشور ز كشورهاي جنوب شرقي آسيا

به مالكيت فكري مورد بحث قرار مي هرچند كتاب قانون ژاپن. كشور ژاپن است،گيردمربوط

ها قبل آشنا به مباحث مالكيت فكري بوده است اما رويكرد عمده آن به اين از مدت

آ كه از )Bubble Economy(ن با عنوان حباب اقتصاديموضوعات همزمان با بحران اقتصادي

تا آن زمان عمده قانون مجري در زمينه حق.)www.ip.courts.go.jp(شد شتاب گرفت ياد مي

 Koizumi, 1988, p. 1( ملهم از مقررات كشور آلمان بود1888اختراع در ژاپن قانون حق اختراع 

 حقوق1990از اواخر دهه. بار مورد تجديد نظر قرار گرفت17، 1990قانون تا سال اين)
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به گونهيمالكيت فكري توجهات به سوي خود جلب كرد حق مضاعف را در ژاپن كه قانون اي

كه بحران اقتصادي. بار مورد اصالح قرار گرفت5، 1999اختراع تنها در سال  در حالي

شوراي بازنگري نظام قضايي 2001هم ريخته بود در ژوئن معادالت مالي جهان را در 
و تصريح كرد كه براي)Justice  System Reform Council(ژاپن پيشنهادات مختلف را مطرح

به دعاوي مالكيت فكري و شعبي از دادگاهبهتر است كاهش زمان رسيدگي اُساكا هاي بخش

دعتوكيو با عنوان دادگاه به اين اداره2003در جوالي. اوي اختصاص يابندهاي حق اختراع
ايجاد دادگاه عالي)Intellectual Property Policy Headquarters(هاي مالكيت فكريكل سياست

گروه كاري دعاوي مالكيت با توجه به اين پيشنهادات. مالكيت فكري را پيشنهاد كرد
ت)Working Group on Intellectual Property Reform(فكري اداره ارتقاء بازنگري نظام وسط كه
و)(Office for Promotion of Justice System Reform قضايي نيروي تقويت ايجاد شده بود

) Task Force on Strengthening of the Foundation Right Protection( شالوده حمايت از حقوق

 مسأله ايجاد دادگاه عالي تشكيل يافته بود،هاي مالكيت فكريكه از سوي اداره كل سياست

بر آن اساس، دبيرخانه اداره ارتقاء بازنگري نظام قضايي. مالكيت فكري را به بحث گذاشتند

و در ژوئن   مالكيت فكري قانون تشكيل دادگاه عالي 2004كار خود را بر روي اليحه آغاز كرد

مه.)Law for Establishing the IP High Court(به تصويب رسيد م در خصوص مراجع نكته

تخصصي در ژاپن آن است كه در تقسيم بندي مراجع دادگستري، عالوه بر دادگاه عالي، مراجع

كه براي رسيدگي به دعاوي مالكيت فكري  ديگري نيز در نظام قضايي ژاپن وجود دارند

كندميعالوه در بخش اداري نيز اداره اختراع ژاپن در اين زمينه فعاليتهب. انداختصاص يافته

به بررسي هريك مي .پردازيمكه در ذيل

)غير دادگستري(مراجع اداري: گفتار اول
به برخي دعاوي مالكيت فكري كه در ژاپن صالحيت رسيدگي تنها مرجع غير دادگستري

به اختصار  كه اين.شود ناميده مي)JPO )Japan Patent Officeرا دارد اداره اختراع ژاپن است

 General Affairs(عموميامور اداره.1: اداره داخلي تشكيل يافته است4اداره خود از 

Department(و امور اداري]ي صنعتي[هااداره عالمات تجاري، طرح.2؛)Trademarks, 

Designs, and Administrative Affairs Department(اداره بررسي اختراعات.3؛)Patent 

Examination Department(ها اداره درخواست.4؛)Appeals Department(اداره ثبت اختراع ژاپن

مي5هاي داخلي خود را در كاركرد بخش در.1:كند مورد خالصه اعطاء حقوق انحصاري

و.3؛هاي مالكيت صنعتيهاي مربوط به سياستارائه طرح.2؛ رابطه با اختراعات معاضدت

انتشار اطالعات مربوط به مالكيت صنعتي.5؛ي نظام مالكيت صنعتيبررس.4؛الملليتعاون بين
)www.jpo.go.jp(.
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 تنها بخشي از حقوق مالكيت فكري JPOآيد عمده فعاليت طور كه از موارد فوق برميهمان

و هنري يعني مالكيت صنعتي را در بر مي اما از ميان.گرددنميگيرد وشامل مالكيت هاي ادبي

به بحث حاضر است اداره درخواستهاستJPOادارات داخلي  كه مربوط از. آنچه اين اداره

 JPOشود هرچند كه خود لحاظ تقسيم بندي سنتي يك مرجع غير دادگستري محسوب مي

و ممتحن ارشد درخواست: ها متشكل از دو بخش استاداره درخواست.نهادي دولتي است ها

و تخلفادار .ه امور ابطال

هاممتحن ارشد درخواست: بند اول
به بررسي درخواست هاي واصله مبني بر اعطاي ورقه اختراع به در اين بخش، اداره اختراع

كه در اين اداره براي بررسي درخواست. يك اختراع مي پردازد ها از ممتحن متخصص خود

مي كند كمك مي صورت اعتراض به تصميم اين بخش،در. گيردبخش فني مربوط فعاليت

و بر اساس مقررات خود اداره درخواست به منزله مرجع بدوي كه ها صالحيت آن را دارد

به آن رسيدگي كند  از.)www.jpo.go.jp(قانون آيين دادرسي مدني ژاپن  تصميم اتخاذ شده

اين: اعتراض به رد درخواست.1:ل اعتراض باشدسوي ممتحن ممكن است از سه جهت قاب

مي121مورد را ماده  و به معترض اجاره دهد كه ظرف قانون ثبت اختراع پيش بيني كرده است

م30مدت  ور تسليمزب روز از تاريخ اعالن نتيجه از سوي ممتحن، اعتراض خود را به اداره

و در نهايت مخالفت يا موافقت ممتحن جديد مكلف است بررسي مجدد به عمل آورده. كند

وي. همان مبناي قبلي يا بر مبناي جديد اعالن دارد خود با نظر ممتحن سابق را بر ممكن است

و آزمايش  و پرونده را براي بررسي با غيرموجه دانستن نظر ممتحن اول، رأي اصداري را باطل

به واحد بررسي اعاده كند  اعتراض به پذيرش.2،) قانون ثبت اختراع160)1(ماده(بيشتر

به معترض 113 اين مورد در ماده:اختراع و  قانون قديم اختراع مورد پيش بيني قرار گرفته بود

كه ظرف مدت اجاره مي از6داد تاريخ انتشار حق اختراع در روزنامه رسمي، اعتراض خود ماه

اين:ض براي تصحيحاعترا.3؛اما اين امكان از قانون جديد حذف شده است. را تسليم كند

مي126مورد را ماده  مي قانون ثبت اختراع پيش بيني به صاحب اختراع اجازه و كه كند دهد

و طرح به اداره ثبت براي اصالح تعريف، ادعاهاي مربوط به اختراع به تقاضانامه، هاي پيوست

سه محدوديت قائل است. اختراع مراجعه كند تواندميهاتن.1: اما در اين زمينه براي وي

.3؛هاي خود را تصحيح كنداشتباهات در تعريف يا ترجمه.2؛ادعاهاي خود را كاهش دهد

.توضيحات مبهم خود را روشن سازد
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و تخلف: بند دوم  اداره امور ابطال
وظيفه اصلي اين اداره رسيدگي به اعتراضات واصله مبني بر درخواست ابطال اختراعاتي

ث كه قبال دستور اين اداره براي رسيدگي به درخواستها صالحيت. بت آن داده شده استاست

و دادگاه به اين دعاوي رسيدگي كنندهاي ژاپن نميذاتي دارد كه.(Ibid)توانند بدواً  چرا

و هم با مباحث ممتحنين اداره ثبت اختراع ژاپن هم در زمينه مسائل فني تخصص دارند

.حقوقي آشنا هستند

 اجع دادگستريمر: گفتار دوم
و بدواً در صالحيت ارتباطدر كه ذاتاً به غير از مواردي  با دعاوي مالكيت فكري در ژاپن

هاي اما دادگاه. ترين مرجع، دادگاه عالي مالكيت فكري استاداره اختراع ژاپن است، مهم

به هريك  كه به ترتيب و ديوانعالي ژاپن نيز در اين زمينه صالحيت هايي دارند ا آنهازبخش

.پردازيممي

 دادگاه بخش: بند اول

 در ژاپن مرجع بدوي رسيدگي به دعاوي (District Courts) بخشهايبه طور كلي دادگاه

در(هستند كه به صورت اختصاري به صالحيت دادگاه البته به جز مواردي هايي است كه

رس اين دادگاه).Summary Court(دكننميدعاوي رسيدگي  يدگي به دعاوي مالكيت ها صالحيت

و از اين حيث يك مرجع عمومي محسوب . شوندمي فكري را در كنار ساير دعاوي دارند

ميهرچند در ميان خود اين دادگاه كه به هاي بخش تنها برخي از شعب هستند توانند

به دادگاه هاي بخش خصلت اختصاصي موضوعات مالكيت فكري رسيدگي كنند اما اين مسأله

به چراكه اين جنبه ايجابي صالحيت به منزله نفي صالحيت دادگاه.دبخشنمي ها در رسيدگي

.ساير دعاوي نيست

كهبه ويژه آنكه در تعيين صالحيت دادگاه به دعاوي مدني كه هاي بخش گفته شده است

مي،داراي ارتباط با موضوعات مالكيت فكري است اما اين دعاوي حسب. كند رسيدگي

و يا ساير دادگاهن است در يكي از دادگاهموضوع خود ممك اُساكا و هاي هاي بخش توكيو

به قيد:)( Technical Casesدعاوي كه جنبه فني دارند.1. بخش مطرح شوند اين دعاوي كه

ازحصر تعيين شده ، اختراعات كوچك، مدارهاي: اند عبارتند به حق اختراع دعاوي مربوط

و نرم افزارهاي رايان هرچند اين دعاوي در صالحيت دادگاه بخش هستند اما.ايهيكپارچه

و انحصاري  به ترتيب در صالحيت ذاتي و يا غرب آن حسب آنكه در شرق ژاپن مطرح باشند

اُساكا قرار دارند :دعاوي كه جنبه فني ندارند.2. دادگاه بخش توكيو يا دادگاه بخش Non-
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Technical Cases)(هاي صنعتي، عالئم تجاري، وي مربوط به طرحاين دعاوي عبارتند از دعا

و هنري  و رقابت)ايبه غير از نرم افزارهاي رايانه(مالكيت ادبي به ارقام گياهي ، حقوق مربوط

يكي از دادگاه. مكارانه هاي بخش اين دعاوي ممكن است بر اساس قواعد صالحيت محلي در

.اُساكا مطرح باشنداز جمله توكيو يا

 گاه عالي مالكيت فكريداد: بند دوم
به دعاوي مالكيت فكري اين دادگاه مهم به طور تخصصي ترين مرجع در ژاپن است كه

و ساختار. كندرسيدگي مي  دادگاه به بررسي عملكرد اين در ابتدا با نگاهي بر تركيب

. صالحيت آن را مورد مداقه قرار خواهيم داد، سپسهاي مختلف آن پرداختهبخش

 ساختار) الف

كه به عنوان بخشي از دادگاه عالي توكيو،در حال حاضر ستا دادگاه عالي مالكيت فكري

كه:اول: بخش تشكيل شده است2از اين: بخش دعاوي:دوم. شعبه دارد2 دبيرخانه دادگاه

كه در مبحث4بخش متشكل از  و يك شعبه ويژه به نام هيأت عالي است آني شعبه به  جداگانه

مي.واهيم پرداختخ :گيرداما بخش دعاوي در تشكيالت خود پنج قسمت را در بر

كه از ميان آنها يك نفر:قضات.1 هر شعبه متشكل از يك هيأت سه نفره از قضات است

كه. كندبه عنوان رئيس، شعبه را اداره مي اين قضات از سوي كابينه دولت از ميان فهرستي

ميدهد انتديوانعالي ارائه مي هرچند رئيس خود دادگاه عالي را امپراطور منصوب. شوندخاب

.كندمي

كه سابقه وجود:(Judicial Research Officials)مأمورين تحقيقات قضايي.2 اين مأمورين

مي50آنها به بيش از  مي كنند سال گذشته آن. رسد در اداره محققين فعاليت وظيفه اصلي آنها

كه جنبه به ايشان كمك كننداست كه در دعاوي به دستور قضات و تكنيكي دارد اين. فني

اين. دعاوي ممكن است در دادگاه عالي به عنوان مرجع بدوي يا تجديد نظر مطرح شده باشند

و گزارشات تحقيقاتي خود را به  به صورت تمام وقت در خدمت دادگاه عالي هستند مأمورين

به آن مرجع ارائه مي  از بين ممتحنين بازنشسته اين مأمورين معموالً. دهندصورت روزانه

و يا ممتحنين بازنشسته پژوهشي اداره ثبت اختراعات ژاپن  انتخاب JPO)( اختراعات

مي2005تا قبل از سال  (Shinohara p., 2005, 138). شوندمي توانستند اين تنها قضات بودند كه

سال به بعد مأمورين تحقيقات قضايي نيز اين امكان از طرفين پرونده سوال بپرسند اما از اين 

مباحث را پيدا كردند كه با اجازه قضات سواالت خودرا براي روشن شدن هرچه بيشتر

.)م.د.آ.ق92-8ماده(شوند تخصصي ازطرفين جويا



 145 هاي مالكيت فكري در كشورهاي جنوب شرقي آسيا دادگاه

،وظيفه آنها ثبت جريان دادرسي، اداره روند دادرسي:) (Court Clerk دفتردارهاي دادگاه.3

كه فايل و انجام خدماتي است و مقررات مرتبط به قضات در جستجوي قوانين  بندي، كمك

.قانون پيش بيني كرده است

. قضايي ارائه دهند-كه بايد خدمات اداري (Court Secretaries)هاي دادگاه منشي.4

ن اي:)Technical Advisors/ Expert Commissioners(مشاوران فني يا مأمورين كارشناس.5

كه در ماده  وارد2004اند در سالم ژاپن مورد پيش بيني قرار گرفته.د.آ.ق92-9مشاورين

كه در موارد متعدد در دادگاه عالي مالكيت. سيستم قضايي ژاپن شدند وظيفه اين مشاوران

و تكنيكي در   با موضوعاتي است ارتباطفكري از آنها استفاده شده است ارائه توضيحات فني

اين مشاوران از سوي ديوانعالي از ميان متخصصين از جمله اساتيد. تخصصي دارندكه جنبه

به صورت نيم وقت  به حق اختراع و وكالي متخصص در موضوعات مربوط دانشگاه، محققين

دردادگاه.شوندبراي يك دوره يكساله انتخاب مي  هر پرونده با بررسي محتويات آن،،ها

ميمشاور يا مشاورين فني مناسب كنند بنابراين انتخاب اين مشاورين در هر پرونده را انتخاب

و و ممكن است در جلسه رسيدگي حاضر شده تا بر اساس اسناد  به صورت موردي است

.را ارائه دهند مدارك ارائه شده از سوي طرفين نظرات كارشناسي خود

 صالحيت)ب

از حيث صنف اين. ري استمنظور از صالحيت، صالحيت ذاتي دادگاه عالي مالكيت فك

و از حيث نوع نظر به صالحيت ويژه آن در رسيدگي به دعاوي  دادگاه يك مرجع قضايي است

به دعاوي را دارد كه  و تنها اجازه رسيدگي با موضوع مالكيت فكري يك مرجع استثنايي است

و تنها همين مرجع مي از. تواند به اين دعاوي رسيدگي كنددر صالحيت اوست  حيث اما

و گاه به منزله مرجع به منزله مرجع بدوي عمل مي كند درجه بايد گفت دادگاه عالي گاه

به موجب ماده. تجديد نظر 2اما قبل از بررسي اين نوع از صالحيت دادگاه عالي بايد بدانيم

 دعاوي كه در صالحيت دادگاه عالي تمامي2005قانون تشكيل دادگاه مالكيت فكري مصوب

كه موضوعات آنها مربوط به مسائل مالكيت فكري باشد از زمان تصويب توكيو بو دند تا آنجا

در. قانون در صالحيت دادگاه عالي مالكيت فكري قرار گرفتند به ديگر سخن دادگاه عالي

.اينگونه دعاوي قائم مقام دادگاه عالي توكيو شده است

 اين فرض دادگاه عالي مرجعدر: دادگاه عالي مالكيت فكري به منزله مرجع بدوي: اول

به منزله يك و به اعتراضات واصله در خصوص تصميمات اداره اختراع ژاپن است رسيدگي

 اين دعاوي در صالحيت انحصاري دادگاه عالي تماميدر حقيقت. مرجع بدوي است

به اين). قانون ثبت اختراع)1(ماده(توكيواست ممكن است گفته شود كه رسيدگي مجدد
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به منزله تجديد نظر خواهي از آراء استدعاو اما بايد گفت تعيين صالحيت.ي در دادگاه عالي

كه دادگاه  به عنوان مرجع بدوي از آن حيث بوده است دادگاه عالي در رسيدگي به اين دعاوي

ن و رسيدگي قبلي در يك خستينعالي به اين دعاوي است  مرجع قضايي صالح براي رسيدگي

به منزله مرجع تجديدنظر نميمرجع غير قضايي .كندآن را

كه قابل اعتراض در دادگاه عالي است عبارتند از :تصميمات اداره اختراع ژاپن

آن.1 و يا درخواست ابطال از. اعتراض نسبت به اعطاي حق اختراع توضيح آنكه تا قبل

ذي2003اصالحات سال  مي قانون حق اختراع، اختراع، توانست نسبت به اعطاي حق نفع

و درخواست ابطال حق اختراع اعتراض كند از اصالحات سال اما بعد. ابطال حق اختراع

ميذي123، طبق ماده 2003 تواند يك دعوا تحت عنوان ابطال حق اختراع مطرح كند نفع تنها

به دو مفهوم باشدكه خود اين دعوا مي و: تواند به حق اختراع اعطاء شده اعتراض نسبت

ن اما ديگر جايي براي طرح دعواي اعتراض. سبت به رد درخواست ابطال حق اختراعاعتراض

اعتراض نسبت به تصميم.2؛ ماندبه ابطال صورت گرفته توسط اداره اداره اختراع باقي نمي

به تصميم.3؛ اداره حق اختراع مبني بر عدم پذيرش اصالح ورقه اختراع اعتراض نسبت

ب و يا اصالح اختراعات كوچكاداره حق اختراع مبني و يا بطالن اعتراض نسبت.4؛ر اعطاء

و يا اصالح طرح و يا بطالن اعتراض.5؛ هاي صنعتيبه تصميم اداره حق اختراع مبني بر اعطاء

و يا اصالح عالئم تجاري و يا بطالن به تصميم اداره حق اختراع مبني بر اعطاء .نسبت

مي اين دعاوي دادگاه عالي تماميدر و تجديد نظر از آراء به منزله مرجع بدوي عمل كند

.گيردآن در ديوانعالي كشور صورت مي

در اين جا دادگاه عالي: دادگاه عالي مالكيت فكري به منزله مرجع تجديد نظر: دوم

طور كه در اما همان. هاي بخش را داردصالحيت رسيدگي به تجديد نظر خواهي از آراء دادگاه

هاي بخش ديديم حسب آنكه موضوع جنبه فني يا غيرفني داشته باشد،اهصالحيت دادگ

و يا ساير دادگاه اُساكا و به دادگاه بخش توكيو از. هاي بخش ارجاع شودموضوع ممكن است

و ماده.د.آ.ق6)3(اين رو طبق ماده ، دادگاه2)1(م  قانون تشكيل دادگاه عالي مالكيت فكري

ب ميعالي توكيو تنها نسبت . تواند رسيدگي كنده دعاوي كه در صالحيت انحصاري اوست

كه جنبه فني دارنديعني آراء صادره از دادگاه اُساكا در موضوعاتي و ساير. هاي بخش توكيو

به  كه جنبه غير فني دارند نيز ممكن است بعد از صدور رأي از لحاظ قواعد مربوط دعاوي

 طبق،با اين حال.ه عالي ژاپن قرار داشته باشند دادگا8صالحيت محلي در صالحيت يكي از 

قانون تشكيل دادگاه عالي مالكيت فكري، اگر دادگاه بدوي رسيدگي كننده به دعوا از لحاظ

 محلي در قلمرو صالحيت دادگاه عالي توكيو باشد تجديد نظر خواهي از رأي صادره را 

كرمي اما اين نه به منزله صالحيت انحصاري بلكه.دتوان در دادگاه عالي مالكيت فكري مطرح
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 .Aswal,Imaduddin , Paturu, 2007, p(صالحيتي است كه طبق قواعد آيين دادرسي وجود دارد

147, and Sonoda , 2006, p. 323 (.
كه جنبه غير فني دارند طرفين مي به صالحيت دادگاه همچنين در خصوص دعاوي توانند

جع بدوي توافق كنند كه در اين صورت مرجع تجديد نظر خواهي از بخش توكيو به عنوان مر

ق112الزم به ذكر است طبق ماده.رأي صادره دادگاه عالي مالكيت فكري است در.د.آ. از م

به شعب مالكيت فكري اگر خوانده به و ارجاع آن صورت طرح دعوا در دادگاه عالي

ميصالحيت ايراد نكند پرونده در همان شعبه رسيدگ .شودي

 هيأت عالي)ج

شد در ژاپن2004 در آوريل سال Grand Panel)( هيأت عالي اين هيأت از لحاظ. تشكيل

از. سازماني جزء بخش دعاوي دادگاه عالي است 5اما بر خالف شعب اين دادگاه مركب

كه همگي از سوي كابين. قاضي است و يك قاضي دستيار ه يك قاضي از هر شعبه دادگاه عالي

كه ديوانعالي ارائه مي مياز ميان فهرستي رياست اين هيأت با رئيس دادگاه. شونددهد انتخاب

وظيفه اصلي هيأت عالي ايجاد وحدت رويه در مراحل اوليه.عالي مالكيت فكري است

كه در اين  و موضوعاتي ميارتباطرسيدگي است از،گيرند در صالحيت آن قرار .1: عبارتند

ا به به رسيدگي به تصميمات اداره ثبت اختراع ژاپن در خصوص موضوعات مربوط عتراض

و ماده 182-8 ماده(اختراعات يا اختراعات كوچك   قانون ثبت 472 قانون ثبت اختراع

و تكنيكي دارند.2؛)اختراعات كوچك كه جنبه فني به دعاوي )م.د.آ.ق310-0م(رسيدگي

مياين دعاوي در صورتي به هيأت عالي ارجا كه يا از اهميتع يايشوند و  باال برخوردار باشند

كه پرونده. به نظر خود هيأت رسيدگي به آن ضروري باشد هايي با موضوع به ويژه در مواردي

طي. يكسان در شعب متفاوت مطرح باشند  براي اين منظور هر ماه قضات دادگاه عالي

به تبادل اطالعاتجلسه ممكن است اين سوال.p. 146).(Shinohara, 200 ,5 پردازندمي اي

هاي دادگاه عالي است مگر نه اينكه مطرح شود كه چرا ايجاد وحدت رويه از جمله صالحيت

به جنبه ماهوي دعاوي مي در حقيقت ايجاد وحدت رويه پردازد؟دادگاه عالي مرجعي است كه

آنبرخي نويسند. هاي ديوانعالي باشدصالحيت بايد از جمله را لزوم شكل گيري گان علت

و ساختار حقوقي يكسان در مراحل ابتداي رسيدگي مي .(Ibid)دانند قواعد

 ديوانعالي: بند سوم

اين دادگاه مركب. ژاپن عالي ترين مرجع در اين كشور استSupreme Court)( ديوانعالي

و   صالحيت خودهاي عام ديوانعالي عالوه بر صالحيت. قاضي است14از يك رئيس
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به دعاوي مالكيت فكري را نيز دارد اعم از آنكه مرجع بدوي رسيدگي به آن دعاوي. رسيدگي

.دادگاه عالي مالكيت فكري باشد يا دادگاه بخش

 نتيجه
ميانجام مطالعه تطبيقي هاي مالكيت فكري كه فوايد تشكيل دادگاه دهدگرفته نشان

به قضات تا با به روز كردن مطالعات خود در به دست دادن فرصت كاف.1:عبارتند از  بعدي

و قوانين مربوطه بتوانندپرونده تصميمات مناسب تر اتخاذ هايي با موضوعات مالكيت فكري

و در نتيجه افزايش كيفيت دعاوي مالكيت فكري.2؛كنند ؛تخصصي شدن قلمرو فعاليت وكال

در.3 و جلوگيري از تراكم كار بويژه به دليل پيچيدگيپروندهافزايش سرعت كه -نمي هايي
اعالم رسمي يك نظام حقوقي مبني بر ارج نهادن.4؛توانند در مراجع عمومي مطرح شوند

به دليل اهميت حقوق مربوط به آن مي،دعاوي مالكيت فكري در هرچند توان اين وجوه را

م د كه در هستنميز ساير مراجع تخصصي نيز يافت اما دعاوي مالكيت فكري داراي اين وجه

ميآنها عالوه بر مباحث فني حقوق پيچيدگي كه با تحليل هاي تكنيكي ديگر نيز مطرح شوند

.توان گره از آنها باز كردحقوقي صرف نمي

 در قانون ثبت عالئم- در قلمرو مالكيت صنعتي-در ايران نيز طرح دعاوي مالكيت فكري

م)7م(پيش بيني شده بود 1310و اختراعات هاي صنعتي وادي از قانون ثبت اختراعات طرحو

به آن اشاره دارد 1386و عالئم تجاري  ط ماده( نيز  ماده29 ماده28 بندج ماده17از جمله بند

ط ماده7هرچند ماده).60و ماده 41 و بند  قانون جديد دادگاه عمومي تهران17 قانون قديم

امرا صالح براي رسيدگي به اين دعاوي مي مداند ر لزوم ايجاد تشكيالت زبوا مستفاد از مواد

 نشان داد كه 1386گذار ايراني با تصويب قانون حال آنكه قانون.ويژه اين دعاوي نيست

و انتظار ميرود در بحث مقررات آيين ضرورت بازبيني اين قبيل از مقررات را درك كرده است

ت. دادرسي نيز تجديد نظر كند كه هم اكنون در دستور كار هرچند اليحه آيين دادرسي جاري

را22 ماده5مجلس قرار دارد در بند  و تجاري به اموال فكري صنعتي  خود اختالفات راجع

در صالحيت دادگاه تجاري قرار داده است اما اين مسأله نظام حقوقي ايران را از تأسيس

بي نياز نمي و تجاري امري هرچند پيوند مسائل مالكيت فكري. كنددادگاه مالكيت فكري

به گونه به شكل امروزي آن دست است ديرينه كه قبل از استقالل مباحث مالكيت فكري اي

شدند اما كم در ايران موضوعات مالكيت فكري در ذيل مباحث كتب حقوق تجارت مطرح مي

كه نمي و كاري برخوردار است توان آن را از توابع امروزه اين شاخه از حقوق از چنان ساز

عالوه بر آن تخصص لحاظ شده در اليحه براي مشاوران دادگاه.ق تجارت محسوب كردحقو
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و اين اصالت مالكيت فكري را چنان) اليحه9ماده(تجاري بيشتر بر جنبه تجاري تأكيد دارد

.كندكه بايسته است حفظ نمي

به دعاوي مالكيت فكري در دادگاههمان كه در مقدمه گفتيم رسيدگي ري در هاي تجاطور

و ايرلند سابقه دارد اما در اين كشورها برخي. كشورهايي مانند سوئيس، فيليپين، اسپانيا، پرتغال

به دعاوي مالكيت فكري اختصاص يافتهشعب دادگاه  شايد بتوان گفت. اندهاي تجاري

در اليحه آئين دادرسي تجاري مبني بر اختيار رئيس قوه قضاييه6هاي ذكر شده در ماده مثال

به نوعاختصاص برخي از شعب دادگاه  خاص از دعاوي نيز به قيد تمثيل استيهاي تجاري

م كه با تصويب اليحه و از اين رو بتوان اميدوار بود ر دعاوي مالكيت فكري تا زبونه حصر
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