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 مقدمه
ويجهان صنعتي امروز، حركت . بعضاً پيجيده دارد پرشتاب به سوي خلق ابتكارات متنوع

مي مردم دنيا هر و نوآوريهايي سخن كروز از اختراعات ه آنها را مسحور خود كرده گويند

و. است پي...اختراع انواع تلويزيونها، وسايل خانگي درچ با و ظرافتي كه نهان خويش يدگي

ودارند، همه و متعاقبا قانوني اصحاب صنعت بهگتجارت و فعاالن عرصه حقوق را ذاران

و مي مطالعه در.خوانندتعمق ر بي ترديد، نقش اختراعات و  شد سرمايه گذاريتوسعه اقتصاد

و از به مخترعان پذيرفته شده كه با اعطاي حقوق انحصاري  مبتكران،و اين رو است

وانگيزه و ابداع مضاعف اكنون اختراعات.دشومي بيدار متنوع هاي خفته در راستاي توليد

و متنوع در مي گسترده يك؛ استديگري كوچكو يكي بزرگ؛ندشواقصي نقاط جهان خلق

به گونه اختراع بسيار كه تنها متخصصان اهل فن پيچيده است اي مجال عرض اندام حرفهواي

مي در وآن را از يابند از؛دستيابي به آن ناتوان هستند سايرين اختراعات، اما دسته اي ديگر

در بسيار و معموالً مردم كنجكاوي بسياراندك مي.باره آن دارند ساده بوده كه همه ما فكر  كنيم

و پيچيده اما؛ غيرممكن است...ورايانه تلويزيون،، مانند هواپيمازندگي بدون اختراعات بزرگ

دراعده كه ميي از افراد نيز هستند و بعضاً ساده  ولي.انديشندباره اهميت اختراعات كوچك

و كه يك اختراع، يك اختراع است حتي اگر ساده پ.كوچك باشد حقيقت آن است رسشي لذا

ودشوكه مطرح مي به لحاظ سادگي ياآنكه آن است كه آيا بايد از اين اختراعات چشم پوشيد

رابي ابتكار  نظر كرد؟حمايت حقوقي آنها صرفازاند خود جاي ندادهدر رجسته

و رفاه اجتماعي بي ترديد كشورهاي درحال توسعه در به توسعه پايدار مسير دستيابي

و به تقويت وبا گسترده به زسازي ساختارهاي توليدي كه اين امر صنعتي خود نياز دارند

از اين رو است كه تدوين واجراي.اي بنيادين نرم افزاري درهم آميخته استهجنبش شدت با

درميحقوق مالكيت فكري دراين كشورها  توليد علم وجود خالء يا كمبود تواند تهديدي كه

به فرصتي بي بديل رهنمون وانگيزه.شودداشته در هاي اقتصادي شرايطي كه حقوق حقوقي

و گيرد،مي رارقانحصاري فراروي مبتكران  را زمينه سرمايه گذاري مي نوآوري ازو آورد فراهم

ازاين جهت است كه حمايت از مالكيت فكري در جنبه كه بسيار هايي و زندگي بشري  مهم

مي ضروري است، وجلوه بيشتر از يابد ومخت حمايت در...رعان، طراحان صنعتي، هنرمندان

ميهمين راستا كه اگر.دشوطراحي را مبتكري، اما پرسش آن است ي ظهوربه منصه ابداعي

در رساند و ديگر اموال فكري قرار كه از زمره اختراعات و در نگيرد تامين نيازهاي جهتي

چه بايد كرد؟ باشد، بشري مفيد

كمدانينيك مي در متركه كشورهاي از توسعه يافته يا و حال توسعه صنعتي امكانات فني

و توسعه يافته به ميزاني كه كشورهاي صنعتي به همينو ستندني مندهرهب برخوردارند، گسترده
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و،دليل به شدت به صنايع  وابسته خواهندو دانش فني كشورهاي ديگر نيازمند اين كشورها

در.بود در اما اگر اين توان بالقوه كه محصوالتي ساده اما جوانان كشورهاي حال توسعه باشد

و چرا بايد؛با كاربرد را توليد كنند ازحمايت حقوقي الزم را مقرر نكرد تنگناي شرايط تنها

و به همه اختراعات نگريست محدود ؟دشوار اعطاي حق اختراع

راانگيزه تدوين نظام حمايتي از اختراعات كوچك، اذهان جواناندرهاي خفته توليد

در؛خواهد كرد حال توسعه بيدار كشورهاي در از خواهند زيرا آنها كه گام يافت نوآوريهاي

و كاربردي است،ابتكاري برجسته در.شد حمايت خواهد ندارد يا تنها براي جامعه مفيد

و)نمونه اشياء مفيد(اختراعات كوچكهاي ثبت آمار تعداد درخواست جداول ذيل،

ميگواهينامه به گزارش.شودهاي صادره بر حسب گزارش سازمان جهاني مالكيت فكري ارائه

كه 313000، تقريباً 2008اين سازمان در سال  درخواست ثبت در سراسر جهان ارائه شده

ش238000سرانجام به صدور .)WIPO, 2010, pp. 36&45(ه استد مورد گواهينامه منجر

 واست ثبتدرخ1-جدول شماره

به ترتيب كميت(نام كشور

)درخواستها

 تعداد درخواستهاي ثبت

 225588 چين

 17405 كره جنوبي

 17087 آلمان

 گواهينامه ثبت2-جدول شماره

مياين در اختراعات در تواند نقش كاتاليزور را و كشورهاي  حال توسعه داشته باشند

كه در مل توانايي بالقوه را  .Suthersanen, 2001, p ( نندك بارور هاي درحال توسعه است،تنهان

مي،به عبارت ديگر.)20 و صرف زمان كوتاه نيروهاي بومي وت توانند با هزينه كمتر به مطالعه ر

به ترتيب كميت(نام كشور

)گواهينامه هاي صادره

تعداد گواهينامه هاي صادره

 178875 چين

 14347 آلمان

 9673 روسيه
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دراختراعي سادهدتولي به اين ترتيب سرآغازي براي پويايي آينده و  جهت توليد بپردازند

و تجاري سازي اختراعات كوچك، صادرات اين. اختراعات پيچيده تر را رقم زنند توليد انبوه

گيري از توانايي هاي علمي جهت نوآورهاي آتي، بهرهاختراعات، فراهم آمدن منبعي از داده

توليد علم، از مهم ترين دستاوردهاي ترويج نظامو باالخره ايجاد زمينه براينيروهاي بومي

از. است) يا نمونه اشياء مفيد(اختراعات كوچك  متقاضيان%99به طور مثال در چين، بيش

كه پل دستيابي به توسعه از اين مجال  و گزافه نيست ثبت نمونه اشياء مفيد، افراد چيني هستند

خالف حق اختراع، در نمونه اشياء مفيد، بيشتر تقاضاهاي ثبت از سوي افرادبر.ده استشبنا 

از%)6/96(گيرد بومي صورت مي تا%7/36و اين نسبت ا در چين3/99در فرانسه ست متغير

)WIPO, 2010, p. 45(.لذا اين امر بر نقش مهم اين اختراعات كوچك در پيشرفت ملي تاكيد 

و توجه تصميم سازانداشت ميه به سوي خود جلب از.دكن كشورها را اما آيا نظام حمايتي

ند؟ آيا با بهره گيري گستردهكتواند نظام حق اختراع را كم رنگ اختراعات كوچك مي

و متوسط بسته مي شود؟ آيا به توليدكنندگان بزرگ از آن نظام، راه رقابت بر شركتهاي كوچك

اناين ترتيب همه و سرانجام، قلمرو سلطهي محصوالت داراي يك حق حصاري مي شود

ميعمومي كاهش مي به حقوق مالكيت فكري افزوده شود؟ همه يابد؟ آيا بر جمعيت متجاوزان

ميهو همه اين پرسش به اينا به نظر آيد اما بايد و صحيح تواند در نگاه نخست بسيار منطقي

كه اگر توانايي مبتكران بومي يك كشور مانند سا نكات انديشد و خت اختراعات ايران در توليد

و مفيد به ثمر  نشينيد، چرا بايد از اين فرصت در جهت تشويق اين نوآوريها بهره كوچك

كه اختراعات كوچك در ژرفاي غول و چرا بايد مجاز دانست هاي اختراعات بزرگ نگرفت؟

مشوو پيچيده حل  و اجتماعي كشورهاي وفق در اين ند؟ بي ترديد مطالعه سوابق اقتصادي

مي.عرصه، گامي حياتي است از ما توانيم تغييرات چشم گير را در چشم انداز اقتصادي آلمان

بهكطريق بهره گيري از اختراعات كوچك مشاهده  به شدت نيم زيرا صنعتي شدن آلمان

و كاربردي بودند، وابسته است  در اين بين، حقوق.اختراعاتي كه در عين سادگي، مفيد

به سوي توسعه را آمادهيم مي؛ندككوشد تا مسير حركت كه بايد از منافع آيد لذا به نظر

و با رعايت مصالح، بهترين ها را گزينش .دكركشورهاي در حال توسعه غفلت نورزيد

پ و ترجمه اي به طرح موضوع خواهد و فرض خود مقاله حاضر با روش كتابخانه رداخت

و رفاه مليكه اختراعارا بر آن نهاده  به عنوان پيش نياز توسعه براي پيشرفت ت كوچك

رو.ضروري هستند و نظام حق اختراع درك تفاوت،از اين هاي نظام اختراعات كوچك

و اين امر به تدوين نظامي مكمل  شداساسي تلقي مي شود  تالش،در اين مجال.منجر خواهد

به بررسي ابعاد حقوقي اين سه گفتار و تفاوتهاي اين خواهد شد در اشياء مفيد بپردازيم

و بر نقش آنها در توسعه ملي تاكيدكراختراعات را با حق اختراع بررسي  رو.نيمكده ، از اين
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و در گفتار دوم به به بررسي پيشينه حمايتي از اختراعات كوچك پرداخته در گفتار نخست

و مو ضوعات آن مبادرت خواهيم كرد مطالعه قلمرو اين اختراعات با تاكيد بر ماهيت، تعريف

.و در گفتار آخر به بررسي وجوه مميزه اختراعات كوچك از ساير اختراعات خواهيم پرداخت

از نمونه اشياء مفيد:گفتار اول )اختراعات كوچك( پيشينه حمايت قانوني
1883به قانون انگليسي)utility model(چه منشاء اصلي حمايت از نمونه اشياء مفيد اگر

ميشجايگزين1943كه بعدها با قانون ازد، باز و مدرن حمايت  گردد اما پيشينه جديد

در حقيقت حمايت.(Richards, 2002, p. 1)ها را بايد در حقوق كشور آلمان جستجو كردنمونه

دقانوني از اختراعات كوچك در پاسخ به خالء قانوني  ر قوانين حق اختراع آلمان ايجادموجود

مي،به عبارت ديگر. شد و بعضاً دشواري را ارائه و لذاكر نظام حق اختراع شرايط مضيق د

اما تا زمان تولد قانون.ممكن بود بسياري از ابتكارات نوين از حمايت قانوني محروم بمانند

به اختراعاتي حق انحصاري اعطا مي وكرجديد، اداره ثبت اختراع آلمان تنها د كه جديد باشند

و ويژهيسطح به نمايش بگذارند قابل توجه ازي اما در جامعه آلمان، تعداد. از ابتكار را  كثير

هاي فني وجود داشت كه قابليت كاربرد صنعتي داشتند اما پيچيدگي فني زيادي را با راه حل

وتبلور گام ابتكاري ممتاز ارائه نمي هاآن.لذا قابليت دريافت ورقه اختراع را نداشتند كرد

كه هاي سادهنوآوري بودند كه از فناوري پيچيده برخوردار نبودند اما قانونگذار آلماني دريافت

 در حالي كه از نظر اقتصادي؛ندشوسزاوار نيست كه چنين اختراعاتي بدون حمايت رها 

مي.داراي ارزش غيرقابل ترديدي بودند حقشو از اين رو، حق انحصاري جديد خلق كه از د

مياختراع و مفيد، كارآمد و براي حمايت از اختراعات كوچك در نخستين.دشو متفاوت است

ن1891روز ژوئن  وخستين، رايمعيارها قانون حمايت از نمونه اشياء مفيد متولد شد ي جديد

كه جديد هستند اما گام ابتكاري برجسته ندارند.ارائه كرد  در اين نظام جديد از اختراعاتي

و تنها از درجه بااليي از ابتكار، در واقع.دشحمايت مي و مفيد بودند  اين اختراعات، كاربردي

در.برخوردار نبودند و تقويت اين جريان مبداء حركت به سوي حمايت از اختراعات كوچك

 زيرا آلمان مهد اختراعات؛هاي آلماني جستجو كردتوانيم در تصميم شركتآلمان را مي

و ساده است كه اق هر.تصاد آن كشور را متحول ساخته استكوچك به طور متوسط در  مثالً

كه400هفته بالغ بر هاي علوم پايه هستند در آلمان آنها در زمينه90%مورد اختراع كوچك

به گونهشومتولد مي كهد و20% در زمينه مكانيك،70%اي  هستند در شيمي10% در الكترونيك

(DWPI and Patent Information Reference Center , 2008, p. 1).

به اختراعات مرتبط با علم در آغاز تصويب قانون حمايت از اشياي مفيد، قلمرو حمايتها

مي شيمي، و مكانيك محدود ،1990در. اما امروزه اين دايره گستره تر شده است؛دشپليمري
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و يك دوره حمايتي خصوصدومين قانون در اين تا2 تصويب شد ريخ تنظيم ساله از

تاشتقاضانامه ثبت مقرر كه قابل تمديد  سال كشورهاي ديگر نيز15در ظرف. سال بود10د

ن.به حمايتگران اختراعات كوچك پيوستند  كشوري بود كه از خستينبه طور نمونه، ژاپن

در.آلمان الگوبرداري كرد اما از همان آغاز تفاوتهاي بين اين دو وجود داشت حقوق  زيرا

و بررسي ماهوي آلمان  اما؛تقاضانامه ثبت صورت نمي گرفتحول دوره حمايتي كوتاهتر بود

و انجام بررسي ماهوي در راستاي اعطاي)1993تا پايان(در ژاپن دوره حمايتي طوالني تر بود

 خاص براي شناسايي گاميدر حقوق آلمان در آغاز معيار. حق انحصاري امري ضروري بود

و مستمري نداشتندابتكاري وجود نداشت و دادگاهها رويه ثابت اما اكنون.و اداره ثبت اختراع

و گامب)(inventive activityبودن ضابطه كاركرد ابتكاري در آلمان از دارا راي اختراعات كوچك

.),pp. 1-3 Richard ,2002(شود براي اختراعات سخن گفته مي(inventive step)ابتكاري

در در حالي؛ باال باشديي دريافت ورقه اختراع بايد در سطح فناوري برا،در ژاپن كه

كه كاربرد داشته باشد، نمونه اشياء و خالقيتي مي مفيد خلق يك ايده فني 3)1(ماده(كندكفايت

كهكر را ابداعيبه اين ترتيب، در ژاپن، مخترعي كه اختراع.)قانون نمونه اشياء مفيد ژاپن ده

 از اين.واند از حمايت نظام حاكم بر نمونه اشياء مفيد بهره مند شودتتنها كاربردي است مي

و ماهوي دقيق نياز دارد،رو و به يك بررسي موضوعي  اما. تميز اين دو مساله بسيار مهم است

كه با اختراعي روبرو مي و ادارات ثبت هنگامي و عمالً دادگاهها كه فناوري سطح باال شوند

به اعطايبرجسته مي ندارد  ,Kardam(كنند حق انحصاري در قالب نمونه اشياء مفيد بسنده

2007, p. 50(.

و ژاپن به تدريج ساير كشورها از جمله هلند، اسپانيا را...و پس از آلمان نيز اين نظام

و اصالح قوانين  به گستردگي به دنبال تدوين و اكنون كشورهاي در حال توسعه نيز پذيرفته

و در*1كنوانسيون پاريس. تندهسبارهخود در اين   باب تعريف نمونه اشياء مفيد ساكت است

و المللي رفتاركه اصول بينداردتنها تاكيد در ملي باب اختراعات كوچك نيز حق تقدم

 را مشمول قواعد حمايتي كنوانسيون نمونه اشياء مفيدصريحا1ً ماده.شودرعايت مي

از).اب حق تقدم درب4ماده(ندكمي  هاي تجاري حقوق مالكيت فكريجنبه معاهده حمايت

را كه�2)تريپس(  حوزه حقوق مالكيت فكري معرفيدر حداقل استاندارهاي حمايتي

به مادهباندكمي خواهد بعضي مواد كنوانسيون پاريس از جمله موادميء از اعضا2)1(توجه

مي.نندكها را اعمال مرتبط با نمونه و لذا اكنون هيچشو اما با وجود اين، آزادي اعضا حفظ د

تي2عالوه بر معاهدات مزبور ماده.پذيرش اين نظام وجود ندارد الزامي در سي پي 3 معاهده

1-Paris Convention for the Protection of Industrial Property. 
2-Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights(TRIPS). 
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سي1و ماده* پي و حمايت خود معاهده نيز نمونه اشياء مفيد را پوشش مي4معاهده آي دهد

.ندكنرا شامل اين اختراعات مي

)ماهيت، تعريف؛ موضوعات( قلمرو-گفتار دوم
در نمونه اشياء مفيد، كه در بسياري از كشورها يكي از مصاديق مالكيتهاي فكري است

و مطابق با معرض گزينش مخترعان قرار مي به آن، گيرد حقي انحصاري در مدتي محدود

آن.دشومخترعان اعطا مي به روشني مبين وستااين نكته اقع اين نظام شبيه به نظام كه در

به عنوان مكمل نظام حق اختراع، از اختراعات جديد، داراي كاربرد صنعتي  و حق اختراع است

مي)كمتر از اختراعات مشمول نظام حق اختراع(و مرحله ابتكاري  اما در ادامه.كندحمايت

 حق اختراع، خارج هاي خاص اين اختراعات، آنها را از نظاممشاهده خواهيم كرد كه ويژگي

و در قلمروكمي مييند دريقوانين ملي كشورها با فرهنگ.دهد مستقل قرار  متفاوت از واژگان

مياين نظام گام مي و با اصطالحات مشابه اين اختراعات را شناسايي به. نندكنهند در ذيل

به نقل از وبگاه سازمان جهاني مالكيت فكرينمونه مي هايي از آنها  .Mott, 2007, pp(دشواشاره

23-24(:

و الئوس، در اندونزي،) Petty  patent( حق اختراع كوچك-1 ؛...فنالند

؛در استراليا)Innovation  patent(حق اختراع ابتكاري-2

 Short term( در بلژيك يا حق اختراع كوتاه مدت)Short  patent( حق اختراع كوتاه-3

patent(؛در ايرلند

و در چين،Utility model  patent)(راع نمونه اشياء مفيدحق اخت-4 ؛...پرو

؛ در مالزيUtility  innovation)( ابتكار مفيد-5

 ....و-6

اما مهم ترين اصطالح شناسايي شده در قوانين ملي كشورها، اصطالح نمونه اشياء مفيد

به طور تفضيلي به آن خواهيم پرداخت كه در ادامه  متعدد براي اختراعات تعاريف.است

به هر شكل، ترتيب،  ابزار، تركيب، كوچك ارائه شده است اما در اين ميان، يك اختراع كوچك

يا وسيله، را مكانيزم كه كاركرد يك محصول ياييا اثرندكبهتر يا متفاوت اشيايي فني

مي،فراهم آوردراويژهيامتياز م3)1(ماده(دشواطالق 122ماده؛فيد ژاپنقانون نمونه اشياء

....) قانون مالكيت فكري اكوادرو159 ماده؛قانون مالكيت صنعتي پرتغال

به هر حق لذا به ميزان كافي ابتكار ندارد كه كاركرد صنعتي دارد اما خالقيت جديد

در، به عبارت ديگر.دشوانحصاري اعطا مي ومالكيت قلمرو آنچه  هنري قرار هاي ادبي

1-The Patent Cooperation Treaty(PCT). 
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يامي  همچنين.حمايتي اختراعات كوچك نيست جنبه زيباشناختي دارد در قلمرو صرفاً گيرد

و گونه اكثر قوانين، در ازفرايندها،ارقام گياهي مفيد دايره حمايتي نمونه اشياء هاي حيواني

به فرايندها يا ارقام گياهي، چه اعطاي حق اختراع و نياز خارج هستند، به بررسي ماهوي

ازكارشن و لذا اين موارد، و احراز گام ابتكاري قابل توجه دارد نمونه اشياء مفيد خروج اسي

 قانون مالكيت فكري اكوادر160ماده؛قانون نمونه اشياء مفيد آلمان2)3(ماده(موضوعي دارند

....)و

از وبگاه سازمان داده-3جدول شماره ها براساس آخرين تغييرات قوانين ملي
در جهاني مالكي .ده استش استخراج www.wipo.netت فكري

 ميزان گام ابتكاري موضوعات قابل حمايت نام كشور

و اشـيايي كـه كـاربرد آرژانتين ابزار، وسايل كـاربردي

 عملي دارند

 كمتر از حق اختراع

مي استراليا  از حق اختراعكمتر باشدهمان موضوعات مشمول حق اختراع

ــه اســتثناي ماشــين محــصوالت، اشــياء، اتريش هــا ب

و  هاي رياضي روش فرايندها

 كمتر از حق اختراع

همان موضوعات مـشمول حـق اختـراع مـي بلژيك

 باشد

 مانند حق اختراع

 كمتر از حق اختراع شكل يا ساختار محصول چين

جمهوري

 چك

همه موضوعات محسوس در صنعت

 شيمي

ا ز حق اختراعكمتر

همه موضوعات محسوس در صنعت دانمارك

 شيمي

 كمتر از حق اختراع

 كمتر از حق اختراع اشكال يا طرح هاي يك وسيله فنالند

و آلمان همه اختراعات به استثناي فرايندها

 روشها

 كمتر از حق اختراع

و تركيه همه اختراعات به استثناي فرايندها

 محصوالت شيميايي

گ ام ابتكاري نيازي به

 نيست

 كمتر از حق اختراع وسايل اوكراين
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از عالوه بر مطالب معروضه، در  مشابه با نمونه اشياء مفيديقوانين ملي از اصطالح بعضي

به طور مثال در بعضي. از اختراعات كوچك قابل تميز هستندشود كه اساساًبهره گرفته مي

حق كشورها مانند نيوزلند از مياصطالحي به نام به معناي اختراع كوتاه مدت استفاده و شود

كه حقوق  بلكه قانون، اين نوع ثبت را جهت شود؛ متفاوت از حق اختراع اعطايآن نيست

و تنها تفاوت در تري حمايتي كوتاهطول دوره سهولت در اعطاي حق اختراع مقرر كرده

حمازا اين اصطالح به غيرذل.نسبت به حق اختراع است ايتي، هيچ تفاوت ماهوي با حق دوره

و مبين نظام مستقل حمايتي در قالب نمونه اشياء مفيد نيست از جمله اين.اختراع سنتي ندارد

   ´Certificat  D( خاصيتوان به قانون مالكيت فكري فرانسه اشاره كرد كه اصطالحموارد مي

(Utiliteمي را به كار مي و به طور مستقل جهت حمايبرد ازتواند يك اختراع فني به كارت

از.رود مي لذا صرف نظر به يك حق اختراع درجه دوم وعنوان، اين اصطالح آنچهاز پردازد

مي شود، و به عنوان نمونه اشياء مفيد شناخته به يك نوع حمايت قانوني خاص متفاوت است

ك،به عبارت ديگر.حقوق فرانسه اشاره دارد در ه اختراعات اين نكته حائز اهميت است

و بودن، جديد(مشمول اين اصطالح، سه شرط حمايتي اختراعات  كاربرد مرحله ابتكاري

مي)صنعتي و مشمول همان شرايط مضيق نظام حق اختراع ورا دارا هستند حتي باشند

R ماده(ندشوفرايندها نيز استثناء نمي .)مجموعه قوانين مالكيت فكري فرانسه616-1-3

 هاي متمايز نمونه اشياء مفيد جنبه-مگفتار سو
)Novelty( جديدبودن-1

كه معيار جديد بودن در هر دو نظام فوق الذكر، وبه طور كلي بايد دانست يكسان است

كه آن اختراع  و آگاهي يلهوسبمنظور از آن، اين است در( سابق پيش دستي نشده باشددانش

و در هيچ جاي، آن اختراعت ديگر،به عبار.)دانش گذشته سابقه نداشته باشد و تازه بوده نو

و يا استفاده از آن افشاء نشده باشد  اما اين معيار در قوانين ملي.جهان از طريق نوشتار، گفتار

و سخت گيري نظام حق اختراع مشاهدهه كشورها با تفاوت  مثالً.شودنمي ايي روبرو است

كه آن اختراع تنها در قلمرو،ونهدر اسپانيا، منظور از جديد بودن يك نم  اشياء مفيد آن است

 از سوي ديگر نيز تنها انتشار.) قانون حق اختراع اسپانيا145ماده(كشور اسپانيا جديد باشد

رو.ندكتواند جديد بودن را زائل كتبي مي و نسبيي حقوق اسپانيا معيار، از اين  محلي

(Relative)باده را ارائه مي و اين امر و مطلقد  جديد بودن در حق Absolute)(معيار جهاني

مي تواند تازگي را متاثر سازد؛اختراع تفاوت دارد .زيرا جهت كسب حق اختراع، هر گونه افشا

 در آلمان نيز افشاي كتبي اختراع در هر جاي جهان يا استفاده از اختراع در قلمرو آلمان

به چالش كشانديتواند جديد بودن اختراعمي  قانون نمونه اشياء مفيد3)1(ماده( كوچك را
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كه جديد.)آلمان يا در استراليا تنها انتشار يا استفاده در چارچوب كشور استراليا قادر است

.)(Anderson, 2008, pp. 1-3بودن را تحت الشعاع قرار دهد

و )Grace period( ماهه6ه يك دور ...سرانجام آنكه در بعضي كشورها مانند آلمان، اتريش

كه استفاده از اختراع كوچك يا افشاء قبل از تاريخ تنظيم تقاضانامه در نظر گرفته مي شود

از)وي يا نمايندگان( متقاضي يلهوسبكتبي آن   قانون3)1(ماده(بردبين نمي معيار تازگي را

و نمونه(بودن از اين رو، علي رغم اشتراك لفظي جديد.)نمونه اشياء مفيد آلمان حق اختراع

مي) اشياء .دشومقوله تازگي در اختراعات كوچك با تعديلي جدي روبرو

)Inventive step(گام ابتكاري-2
كه مشمول حق اختراع واقع مي و ند،شواختراعاتي آن داراي مرحله ابتكاري هستند

وعبعداختراعات نبايد براي فرد كارشناسي كه داراي مهارت عادي درآن  لمي است، بديهي

ادر.آشكار باشد وستحقيقت چنين اختراعي داراي خالقيتي به كه قابل توجه است نسبت

و فن قبلي پيشرفتي مهم را مي دانش در.آوردفراهم ) اختراعات كوچك(مفيد نمونه اشياء اما

و فن قبلي باشد، كه گامي مترقي نسبت به دانش وشودمشاهده نمي چنين خالقيت چشمگير

و مثمر لذا هر مي براي مصرف كنندگان فراهم آورد، ثمر عنصري كه اثري مفيد از.ندككفايت

مي اين رو، نقطه عطف گام ابتكاري،. شودگام ابتكاري در مقوله مطروحه دچار استحاله

 در قوانين كشورها از ابتكار در نمونه اشياء مفيد.اختالف نمونه اشياء مفيد از حق اختراع است

ميس به ميان و اين؛يدآخن و نوآوري به مثابه اختراعات نيست كه اين ابتكار  اما مهم آن است

 كه در قوانين كشورهاي مختلف مانند ژاپن كه در گذشته ذكر شد، روشن استاي همان نكته

و منحصر لذا در نظام نمونه اشياء مفيد،؛دشومي مقصود از گام ابتكاري، نوآوري قابل توجه

ف كه در بعضي از قوانين اين معيار لحاظ نمي.رد نيستبه و تنها كافيشواما بايد دانست د

كه اختراع، كاركرد و اين بدان معنا است كه اختراع، مفيد باشد از.ندك مفيد را تامينياست

كه مفيد بودن را جايگزين معيار گام ابتكاري،اين جمله دهكر قانون ملي كشور لهستان است

).فصل سوم قانون حق اختراع لهستان(است

كه نوشيدني هاي خودبه طور مثال، يك شركت توليد كننده نوشيدني در استراليا سالها بود

و هوا بر درجه حرارت.كردرا به بازار عرضه مي  اما همواره در اين انديشه بود كه آيا تاثير آب

مينوشيدني الها به عبارت ديگرتواند رغبت عمومي به محصوالت را تحت ،شعاع قرار دهد؟

ازياگر نوشيدني به صورت گرم توزيع شود، خريدار بيشتر جذب خواهد كرد؟ روز ، يكي

و شيشه. تهيه كرد)Neoprene(مديران شركت، دستكشي از جنس نئوپرين آن را به دست كرد

كه فروش شركت را چند برا و اين درست همان چيزي بود بر نوشيدني را در دست گرفت
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و با نوآوري در سطح باال نبودياين دستكشها اختراع.كرد و؛ پيچيده  بلكه اختراعي كوچك

كه سبب مي و در شرايط ساده بودند شد درجه حرارت نوشيدني در سطحي مطلوب باقي بماند

و كوهستاني مورد استفاده قرار گيرد .)Case Warm hands &Cold Beer , 2003(سرد

يكي از تو ليدكنندگان فعال در عرصه پوشاك ورزشي، توانست پوشاكي مناسب يا اينكه

كه آنان را قادر مي مخكرد در ورزشبراي زنان مسلمان توليد كند  Case(نندكلف شركتتهاي

into the ocean, 2006(.،توليدكنندگان توانستند حق انحصاري بر نمونه اشياء در همه اين موارد

با در حقيقت،.نندكمفيد دريافت  و امثالادر همه مصاديق اختراعات كوچك، ما بزار يا وسيله

ميبشويم كه كارآن روبرو مي وري را بهبود يا تقويت و مرحله ابتكاري آن چندان پيشرفته  كند

و فايدهكمي در حقيقت، آنچه اختراعات كوچك را مستقل.برجسته نيست ند، جنبه كاربردي

كه صرف ا اجتماعي آنها است ز مرحله ابتكاري ديگر اختراعات، مورد توجه واقعنظر

مي.دشومي توان، فروشبه طور نمونه در مثال اول تنها با استفاده از يك دستكش ساده

و مخترع آن، بدون  و ابتكارآمحصول را افزايش داد راينكه مطالعه ژرف علمي داشته  مهم

 يا در مثال.د كاركرد محصول را ارتقاء دهدكر تالش ند، با تكيه بر قريحه شخصيكپي ريزي

و و نحوه دوخت  رغبت خريداران به جهت كارايي محصول افزايش... دوم با تغيير نوع پارچه

.يابدمي

 فرايند اعطاي حق انحصاري بر نمونه اشياء مفيد-3
در فرايند به صورت آيين اعطاي حمايت قانوني وياختراعات كوچك  ساده ثبتي است

به تكميل تقاضانامه بسنده مي  هيچ بررسي ماهوي،حقيقتدر.نندكادارات ثبت اختراع تنها

و و صورت نخواهد گرفت شد همه چيز به يك بررسي ساده  درحالي.تشريفاتي ختم خواهد

ازكه در مي بسياري ي شود با بررسي ماهوكشورها هر تقاضايي كه براي حق اختراع دريافت

و بايروبرو مي  اختراعات كوچك تنهادر.دشو شايستگي دريافت ورقه اختراع احرازدشود

وارزيابي تشريفاتي صورت مي به دنبال احراز گيرد و كارشناسان اداره ثبت  ...ابتكار برجسته

و مي نيستند به آن اكتفا ياكتنها و نظم عمومي نباشد نند كه اختراع كوچك برخالف اخالق

باشباه ويا مدال پرچم كشورها تي .) حق اختراع فنالند1)4(ماده...(هاي ملي نداشته باشد

مي مسيري كه از تسليم تقاضانامه تا كوتاهتر از مسيري است بسيار گيرد،اعطاي حق صورت

طي مي از توصيف تا ارائهدشو براي آنكه حق اختراع اعطا.دشوكه براي دريافت حق اختراع

و ثبت آگهي، بررسي ماهوي كارشناسان، جستجوي ماموران ثبت،تقاضانامه، به زمان ... انتشار

در. هاي بسيار نياز استصرف هزينهو) حتي تا چند سال( طوالني در ولي  اختراعات كوچك

درو با صرف هزينه كمتر)ماه6 مانند( كوتاهيمدت به عبارت.دسترس خواهد بود حمايت
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به تحقق خواهد رسيدبات قانونيديگر، دستيابي به حماي و هزينه كمي  صرف زمان

)(Australia (Government Search Center, 2008.

بعداز بررسي تشريفاتي، يك مرحله اعتراض وجود) اسپانيا مانند( بعضي از كشورها در

و مي دارد به ثبت نمونه اعترشوشخص ثالثي كه ذي نفع است، قادر و مدعيكاضد دشوند

).قانون حق اختراع اسپانيا149ماده(قانون استكه اختراع فاقد معيارهاي حمايتي مصرحه در

مي اتريش، آلمان، در ازفنالند متقاضي ثبت دركاداره ثبت درخواست تواند باب ند گزارشي

و درخواست ثبت صادر از كند كه منظور  آيا است؟دآيا اختراع جدي:اين گزارش اين است

و دفاتر آور قانوني الزام نظراز اما صدور چنين گزارشي داراي مرحله ابتكاري است؟  نيست

 National Board of Patent(انجام دهند نند،كثبت بايد ثبت را بدون آنكه به نتايج گزارش توجه

Registration, 2008(.ن قانون ملي بعضي كشورها مانند پرتغال،در يمونه آييناساساً بررسي

و را اگر اختياري است ن متقاضي درخواستي ند،ادارهكجهت بررسي سوابق قبلي ثبت مطرح

را بررسي شكلي، ثبت با مي ثبت به حقي متقاضي تمايل داشته باشد اگر اما.دهدانجام كه

و كه بررسيكاداره ثبت درخواستازدباي ثالث دست يابد، قابل استناد در برابر قاطع ند

راماه و اين ميان، قانون ملي هلنددر.انجام دهد وي قبلي اداره ثبت بررسي يك استثناء است

مي احرازدر باره جامع را .(Zero& Espace, 2008)هدشرايط قانوني انجام

برعلي به صورت رغم آنكه روند بررسي در مسير اعطاي حق انحصاري نمونه اشياء مفيد

ميادمعموالً اما تشريفاتي است، كه آن اختراع خالف اخالق نندكارات ثبت به اين مساله توجه

باو وبا)كسانيييا(شباهت نظم عمومي نباشد ياآنكه نمونه  هاي ملي،مدال پرچم كشورها

و فراهم نياورد اسباب گمراهي را يا آنكه آن اختراع در زمره مشموالن حقوق مالكيت ادبي

.)انون مالكيت فكري اكوادرق 160مانند ماده ...(هنري نباشد يا

و كاري پيش بيني مي شود تا هر گاه مخترعي تقاضاي ثبت عالوه بر موارد فوق، ساز

و اختراع وي شرايط دريافت حق اختراع را نداشت از سطح حداقلي از حمايت مطرح مي كند

رادواست اين سازوكار مخترع قادردر.بهره مند شود تس تقاضانامه وكليم به ادارات ثبت ند

و جهت ثبت اختراع براي اخذيبه اين منظور درخواست  جهت دريافتيدرخواست حق اختراع

رادر.دكنحق بر نمونه تهيه مي از دارا چنين شرايطي اگراختراع حداقل شرايط حمايتي  باشد

ازشوحمايتي قانون خارج نمي چتر زير و اگر حمايت قانوني درد دسترس طريق حق اختراع

ازحشد،نبا مي مايت .)قانون حق اختراع هندوراس22ماده(دشوطريق نمونه اشياء مفيد اعطا

در در تا لهستان نيز از2 طول دوره بررسي اختراع يا تاريخ رد تقاضاي حق اختراع، ماه

بر تواندمتقاضي مي را تقاضاي دريافت حق و نمونه خودكار براي لذا هيچ سازوكار مطرح كند

.(Zero & Espace, 2008)واست وجود نداردانتقال درخ
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و حقوق اعطايي-4  مدت حمايت
و به اين ترتيب سال يا بيشتر20 مدت حمايت از اختراعات معموالً  مخترعان قادرند،است

به حق انحصاري خود در و طوالني،دوره نسبتاً با اتكا  از حق اختراع خودفرابهره برداي

در. انجام دهند و دوره حمايتي كوتاه اختراعا ولي به چنين دوره حمايتي نياز نيست ت كوچك

و؛است و به دليل سادگي  زيرا اين اختراعات از مرحله ابتكاري قابل توجه برخوردار نيستند

به زودي از ميي اقتصادچرخه كاربردي بون آنها، و اختراعات جديدتر، جايگزين خارج شوند

رو.ندشوآنها مي از، از اين در)يا كمتر(سال5ي حمايتي كشورها دوره برخي  رابراي حمايت

.گيرندنظر مي

ازبه طور معمول،  مانند آرژانتين،.است سال10نمونه اشياء مفيد دوره حمايتي

و چين،آلمان، (فنالند  قانون مالكيت162ماده قانون نمونه اشياء مفيد فنالند،25مانند ماده ...

د ...).فكري اكوادرو ميخصوص قوانين كشورهاي مختلف دراينراما .شودتفاوتهايي مشاهده

كه مانند كشور و5مكزيك در سال كه دوره حمايتي يا در سال،7يوناندر سال،6بلژيك

و15ماده(سال است12كنيا سال،8گرجستان  در اين ميان....) قانون نمونه اشياء مفيد ژاپن

ازدر و كره جنوبي،،مالزي كشورها مانند بعضي تا... هندوراس سال خواهد15 مدت حمايت

. (Intellectual Property Corporation of Malaysia, 2008) بود

بربه طور از كلي مخترع نمونه اشياء مفيد، قادراست با اتكا  حقوق انحصاري خود

و به حقوقشاز اختراعش بهره برداري قوانين مليدر.ندك ديگران جلوگيري يلهوسبتجاوز

و كشورها از و عرضه براي فروش، توليد، حقوق ساخت انتقال حق مالكيت، واردات محصول

ماده قانون نمونه اشياء مفيد ژاپن،15ماده(شودبه طور كلي هر تصرف مالكانه سخن گفته مي

تج.) قانون نمونه اشياء مفيد فنالند3ماده كره جنوبي، قانون نمونه اشياء مفيد43 اوز به اما

بعضي قوانين،.شودحقوق اين مخترعان نيز با ضمانت اجراهاي بعضاً سنگين مواجه مي

بر مجازات سنگين را مسئوليت مدني براي ناقضين به حقوق مخترعان اختراعات عالوه

تا مانند؛كنندمي كوچك مقرر كه يا3 ژاپن دهكرين جزاي نقدي مقرر 3000000 سال حبس

در.است ج يا وكره در نوبي كه به دليل توجه خاص به اختراعات كوچك توسعه نقش آن

و7ملي تا  قانون56ماده(ميليون ين جزاي نقدي در نظر گرفته شده است 100تا سال حبس

) كره جنوبي قانون نمونه اشياء مفيد78ماده-نمونه اشياء مفيد ژاپن

مفآسرانجام مي يد در چندنكه، حقوق انحصاري مبدعان نمونه اشياء :يابدروش خاتمه
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 اتمام دوره حمايت-الف

بر دوره حمايتي مشخص شده حداكثر قوانين كشورهادرمعموالً آن حمايتكه افزون

يا2دوره حمايتي مانند بعضي كشورها چنددر.گيردصورت نمي در4ساله نظر گرفته ساله

ومي كه قابل تمديد است رابعد از آن مخترع نمي شود مطرح تواند تقاضاي تمديد حمايت

و حمايت مجددك و25مانند ماده(منتفي است ند ....) قانون نمونه اشياء مفيد فنالند

حق نظر صرف-ب  كردن از

كه غالباً اختراعات كوچك پاسخگوي نياز دوره از ممكن استي زماني كوتاه هستند،آنجا

ازاز مخترع، حتي زودتر پي ابداعكنظر مالكيت آن صرف پايان دوره حمايتي و در ند

.اختراعات كاربردي تري باشد

 The Exhaustion)( استيفاي حق مخترع-ج

ن ممكن است در دري فروش اختراعختينقوانين ملي كشورها پيش بيني شود با  كوچك

و او ديگر قادر حق مالك آن استيفا) منطقه يا جهان(چارچوب آن كشور د نباش شده تلقي شود

و وي مسيرر  قانون نمونه اشياء مفيد3)2(ماده(كنترل داشته باشد تجاري آن كاال نظارت

....)فنالندو

درهاي ساالنه ممكن است مواردي همچون عدم تاديه هزينه،موارد فوق عالوه بر ي ثبت

. بعضي كشورها نيز خاتمه حق را فراهم نمايد

 نتيجه
؛دشومفيد آن است كه بر جنبه كاربردي محصوالت تكيه هدف از تدوين نظام نمونه اشياء

كه نظام حمايتي حق اختراع از حركت باز مي و يعني در جايي ماند، از اختراعات مفيد

ب.دشوكاربردي حمايت  ژه در كشورهاي در حاليوه لذا نظام منعطف اختراعات كوچك

و علمي كه فراروي مردم آنها  به بضاعت مالي است، مورد بهره برداري قرار توسعه با توجه

مينظام حمايتي از اختراعات كوچك روزنه.گيرد و كشورها را در هايي را براي تنفس گشايد

كه از منظر قانون.ندكمسير توسعه همراهي مي گذار ايراني پنهان نكته اخير از مسائلي است

اعات ايران صورت كه در قانون جديد ثبت اختريهايزيرا علي رغم نوآوري؛مانده است

و اين امر در به ميان نيامده به گرفته، از نمونه اشياء مفيد سخني حالي است كه با توجه

و پيشرفت در اين  وبعدپتانسيل غيرقابل انكار ايراني، امكان رشد  فراروي مبتكران ايراني است

به مسئلهقانون ميگذار ايراني به سادگي از توجه كه  بستر ساز توسعه رفت تا در آينده،اي
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كه در قوانين بسياري از اين همان نكته.ر ايران باشد، غفلت ورزيده استاپايد اي است

و كشورهاي در آن مورد توجه قرار گرفته...حال توسعه مانند مالزي، اندونزي و آثار عملي

و مكمل سرانجام،.قابل مشاهده است دارد آنچه معروض افتاد، تاكيد بر ظهور نظامي مستقل

ميتواند بسترساز توسعهكه مي و حقوق مالكيت فكري تواند با زايش فعاالنه اي پايدار باشد

و مهم باشد . خود، سازنده اين بناي عظيم

در خاتمه، جدول ذيل به طور خالصه وضعيت تعدادي از كشورها را در پذيرش نظام

و كه كندنمونه اشياء مفيد ارائه مي نحداكثر دوره حمايتي  قانون حمايتي خستينسرانجام تاريخ

هاي وبگاه سازمان اين جدول بر اساس آخرين يافته( دهداز اختراعات كوچك را نشان مي

.)ه استشد تلخيص www.ladas.comو .wipo.net wwwجهاني مالكيت فكري 

4-جدول شماره

 نوع حمايت كشور

ــي ــا بررس آي

ماهوي انجام 

 مي شود؟

تاريخ اولين قانون مدت حمايت

 حمايتي

 1996 سال10 بله نمونه اشياء مفيد أرژانتين

حق اختراع استراليا

 ابتكاري

 2001/1979 سال5 خير

 1994 سال10 خير نمونه اشياء مفيد اتريش

حق اختراع كوتاه بلژيك

 مدت

 1987 سال6 خير

 1997 سال8 خير اشياء مفيدنمونه بالروس

 1945 سال10 بله نمونه اشياء مفيد برزيل

 1985 سال10 خير نمونه اشياء مفيد چين

 1991 سال10 خير نمونه اشياء مفيد دانمارك

 1968 سال6 خير گواهي مفيد بودن فرانسه

 1891 سال10 خير نمونه اشياء مفيد آلمان

 1988الس7 خير نمونه اشياء مفيد يونان

حق اختراع اندونزي

 كوچك

 1991 سال5 بله

 1961 سال15تا بله نمونه اشياء مفيد كره جنوبي

 1986 سال10 بله ابتكار مفيد مالزي

 1976 سال10 خير نمونه اشياء مفيد اروگوئه

 1995 سال10 بله راه حل مفيد ويتنام
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 201 ابعاد حقوقي نمونه اشياء مفيد؛ با تأكيد بر مطالعه تطبيقي

:از اين نويسنده تاكنون مقاالت زير در همين مجله منتشر شده است

و« هاي مرتبط با تجارت حقوق موافقتنامه راجع به جنبه امكان صدور ورقه اختراعات بيوتكنولوژي

نظام حق اختراع ايران پس از پذيرش موافقتنامه راجـع«،60شماره82 سال،»(TRIPs)مالكيت فكري 

حمايت از دانـش«،66 شماره،83 سال،»(TRIPs)با تجارت حقوق مالكيت فكري هاي مرتبط به جنبه 

در«،72 شماره،85سال» سنتي به عنوان يكي از اجزاي حقوق مالكيت فكري  حمايـت از دانـش سـنتي

و بين  ،86سـال» هاي جديـد حقـوق مالكيـت فكـري چالش«.72 شماره،85 سال،»الملليعرصه ملي

هـاي چـالش«.2، شـماره 1387، سـال»فاء حق در نظام حقوق مالكيت فكـري دكترين استي«.4شماره

نظام مناسب جهت«.4، شماره 1387، سال»حقوقي دكترين استيفاء حق در نظام حقوق مالكيت فكري 

.4، شــماره 1388، ســال»حمايــت از حقــوق مالكيــت فكــري در طــرح ســاخت مــدارهاي يكپارچــه

مدادگاه« .3، شماره 1389سال» در كشورهاي جنوب شرقي آسيا الكيت فكريهاي


