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Abstract
The most important document to be used in any patent litigation is the patent itself which
defines a patent right and determines its scope. The presumption of validity is a judicial
presumption accepted in many countries .But the applicability of this presumption relies on
factors like the patent registration system and the way the registration authority works. This
article examines the necessity of applying this presumption in Iranian legal system. The
descriptive analytical method is applied in this article mainly and some case studies are
done as well .Finally taking into account the two branches of Patents valid in Iran (patents
issued under act of 1310 and those issued under the act of 1386) it concludes that this
presumption should not be necessarily adopted in all Iranian courts according to the type of
patents concerned because some are issued under a declaration system and others are issued
under a substantive search system .
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 .1دکترا ،دانشکدة حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .2استادیار ،دانشکدة حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت 1399/03/18 :ـ تاریخ پذیرش)1399/07/28 :

چکیده
مهمترین سندی که در دعاوی نقض حق اختراع از سوی طرفین دعوا به دادگاه ارائه میشود گواهی ثبت اختراع است که از وجود حقـی
در محدودهای مشخص برای دارندة آن حکایت می کند .یکی از اصول مهم برای تعیین اعتبار این سند اصل اعتبار گواهی ثبـت اختـراع
است که قلمرو اعمال آن به شرایطی بستگی دارد؛ از جمله نوع نظام ثبتی و کارکرد ادارة ثبت آن .موضوع اصلی آن است که آیا دادگاهها
به اجرای این اصل ملزماند و جایگاه اصل یادشده در ایران چگونه است؟ به همین منظور در تحقیق حاضر با روش تحلیلـیــ توصـییی،
ضمن مطالعة نوع نظام ثبتی اختراعات در ایران ،قابلیت اعمال این اصل بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که با توجـه بـه اعتبـار دو
دسته از گواهیهای ثبت اختراع در ایران ،که بخشی تحت نظام اعالمی (به موجب قانون ثبت عالئم و اختراعات سال  )1310و بخشـی
تحت نظام بررسی (به موجب قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی ،و عالئم تجاری سال  )1386صادر شدهاند ،اعمال اصل اعتبـار در
خصوص همة گواهیها یکسان نیست و اعمال این اصل فقط در رابطه با دعاوی مربوط به اختراعـات ثبـتشـده تحـت نظـام مـاهوی
ایجادشده به موجب قانون ثبت اخیر ممکن است.

کلیدواژگان
اصل اعتبار ،دعاوی پتنت ،گواهی ثبت اختراع ،نظام اعالمی ،نظام بررسی ماهوی ،نظام ثبت اختراع.

 رایانامة نویسندة مسئولzshakeri@ut.ac.ir :
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مقدمه
در نظام حقوقی حمایت از اختراعات از یک سو مخترع دستاوردهای علمیی خیود را یا یات یات
الزم در اخت ار یامعه قرار میدهد تا امکان پ شرفت علم را در یامعه فراهم آورد و از سوی دیگیر
یامعه ه او حقوق انحصاری اعطا میکند که این حقوق انگ اهای است رای فعال یتهیای علمیی
مبتکران و این همان قرارداد فرضی است که نویسندگان در توی ه حقیوق مالک یت فکیری مطیر
میکنند (حکمتن ا  .)341: 1387مخترع اید در اظهارنامه اختراعِ خود را ه نحو کافی و مؤثر افشا
کند و تا زمانی که این افشا ه صورت قانونی و کامل انجام نگرفته اشد نمیتواند منتظیر دریافیت
عوض قراردادی خود اشد (م نا  .)8 :1391عالوه ر این ،الزم است مکان سمی طراحیی شیود تیا
توان ه مویب آن ه صورت دق ق شرایط و حدود حمایتی را مع ن کرد تا آنچه از طیر

یامعیه

پرداخت میشود معلوم و مشخص اشد .تع ن محدودة اختراع ه معنای مشیخص کیردن طیو و
عرض یک گواهی اختراع است .طو اختراع در واقع همان دورة زمانی حمایت از آن است کیه از
نظر قانونی ن همة اختراعات مشترک است ( ست سا )؛ هرچند ممکن است طو مدت واقعیی
عمر یک اختراع س ار کوتاهتر اشد .منظور از عرض اختراع گسترهای است که مورد حمایت ییک
اختراع ثبتشده قرار میگ رد ( )Gilbert 1990: 107و این امر توسیط گیواهی ثبیت اختیراع انجیام
میشود .دین منظور در شتر نظامهای ثبت اختراع موضوع ادعاهای اظهارنامه مطر شده اسیت.
منظور از ادعا 1ن ا خشی از اظهارنامه است که حدود حمایت یک اختیراع ادعیایی را مشیخص و
تع ن میکند (حب با و هادری .)567 :1396
در دعاوی نقض حق اختراع ،خواهان اید ویود حق قانونی را رای خیود یه اثبیات رسیاند.
سپس ثا ت کند که خوانده مرتکب نقض حقوق انحصاری وی شده است .ا تویه ه اینکیه ثبیت
شرط الزم یهت اعطای حق اختراع است ،تنها راه اثبات ویود حیق اراتیة گیواهی ثبیت اختیراع
است .نا راین گواهی ثبت اختراع ه مثا ة یک سند رسمی و یکی از ادلیة اثبیات دعیوا در اخت یار
دادگاه قرار میگ رد .در این م ان ،پرسش مهم آن است که اعتبار این سند تیا چیه حید اسیت یر
اساس قسمت اخ ر مادة  1290قانون مدنی اعتبار سیند رسیمی در ارتبیاط یا اشیخا

ثالید در
1. claim
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صورتی است که قانون تصریح کرده اشد .در واقع هر آنچه مأمور رسمی هنگام تنظ م سند احیراز
میکند در را طه ا اشخا

ثالد ن ا معتبر است .مثالً تاریخ تنظ م سیند رسیمی هم شیه از سیوی

مأمور رسمی احراز میشود (کریمی  .)144 :1386آنچه تحت عنوان اعتبیار گیواهی ثبیت اختیراع
مطر میشود ناظر ر ینبة حقوقی است و محققان در این تحق ق ه دنبا ررسیی ایین موضیوع
ودند که آیا اصل اعتبار گواهی ثبت اختراع 1در نظام حقوقی ایران قا ل توی ه است تغ ر قیانون
و احتماالً نظام ثبتی چه تأث ری در اعما این اصل دارد در این نوشتار ا تدا ه مطالعیه و شیناخت
اصل یادشده پرداخته میشود و پس از ررسی مفهوم و مبانی قا ل تِ اعما آن در انواع نظیامهیای
ثبتی در نهایت تأث ر تغ ر قانون ر اعتبار گواهینامهها ررسی میشود.
مفهوم و ماهیت اصل اعتبار گواهی ثبت اختراع
منظور از اعتبار گواهی صادره این است که ا تویه ه اینکه یک گواهی از سوی مقامات دولتیی و یا
رعایت مقررات مر وطه و طی یک نظام ررسی میاهوی (تحق قیی) صیادر شیده دادگیاههیا ایید در
صورت اراتة گواهی ثبت اختراع توسط طرف ن دعوا ،ه منالة سند مثبت حق ،همة ایاای این سند را
معتبر دانند و ا اعتماد ه آن در خصو

دعوا تصم م گ رند .در توسل یه ایین اصیل ایید توییه

داشت که اصل یادشده فقط در مرحلة رس دگی دادگاه و پس از صدور گواهی ثبیت اختیراع مطیر
است نه در زمان رس دگی در ادارات ثبت اختراع ( .)Durham 2013: 201هنگام رس دگی ه اظهارنامة
ثبت اختراع هنوز ادعایی تأی د نشده و ا تویه ه اینکه ا ثبت اختراع محدودیتهیایی یرای یامعیه
ایجاد میشود ادارة ثبت اختراع اید ا وسواس و موشکافی ه ررسی تقاضانامه پیردازد .امیا یدیهی
است پس از این مرحله و در زمان روز اختال
قرار گ رد .در خصو

ماحصل ررسیهای اداره اید میورد توییه دادگیاه

توسل ه گواهی ثبت اختراع در دادگاه خواهان اید صیدور گیواهی را ثا یت

کند و صرفاً اثبات تقاضای ثبت اختراع کفایت نمیکند (.)WIPO 2012: 256
از این اصل ،فرع ات دیگری ن ا قا ل استخراج است که عبارتاند از .1 :اعتبار ادعاها .در زمان
مطالعه و تفس ر ادعاهای گواهی ثبت اختراع در دادگاه اصل ر اعتبار و صحت آنهاست .نیا راین
تفس ری که اراته میشود ،خواه تفس ر تحتاللفظی اشد خواه نه ،اید تا حید ممکین یه گونیهای
1. presumption of validity
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اشد که ادعا معتبر دانسته شود (صادقی و ام نی )63 :1391؛  .2استقال اعتبار ادعاها .هیر ییک از
ادعاهای مطر شده در گواهی معتبرند و اثبات یاعتباری یکی از آنهیا موییب ییاعتبیاری کیل
گواهی ثبت اختراع نمی شود .نا راین اگر یک ادعیا اطیل اعیالم شید ،سیایر ادعاهیا معتبیر یاقی
میمانند .چون فرض صحت و اعتبار نهتنها در خصو

کل ت گواهی لکه در را طه یا تیکتیک

ایاای آن است ( هادری یهرمی .)203 :1395
مبانی اصل اعتبار گواهی ثبت اختراع
شروع حمایت از حقوق مالک ت صنعتی در همة س ستمهای حقیوقی یا ثبیت اول یة حیق شیروع
میشود و مالک یا دارنده ا اعالم ویود حق خود در را ر نقض حق مصون میشود و اصوالً طر
دعوای نقض حق صرفاً از مالک ثبتشده پذیرفته میشود (طباطباتی حصاری  .)304 :1396ه ان
دیگر گواهی صادره نقش کل دی در این دعاوی ازی میکند که رای پذیرش این نقش مهم مبیانی
متعددی قا ل ان است:
لزوم تأمین امنیت و اعتمادسازی در نظامهای ثبتی

کارکردهای ایاای نظام ثبت اختراع را نمیتوان مستقل از هم ررسیی کیرد .ادارة ثبیت اختیراع و
دادگاههای رس دگیکننده ه دعاوی مر وطه و روشهای قانونگذاری هر یک خشی از نظام کلیی
اختراعات هستند که عملکرد هر یاء ر عملکرد یاء دیگیر و عملکیرد کیل نظیام تیأث ر مسیتق م
میگذارد .از یک سو مخترع اید مطمئن اشد که پس از طی مراحل طوالنی و پرداخت هاینیههیا
گواهی اختراعی را ه دست آورده است که هراحتی قا ل نقض ن ست و حتی در دعاوی ا طا ن ا
اصل ر اعتبار آن است .البته دیهی است این موضوع اعد نمیشود که نتوان ا طا گیواهیهیایی
را که فاقد شرایط ثبت اختراع هستند از دادگاه درخواست کرد .از سوی دیگر این اعتماد اید رای
سرمایهگذاران ه ویود اید که گواهیای که قصد سرمایهگذاری روی آن را دارنید اصیوالً معتبیر
است و دادگاه ارزش کاملی رای آن قاتل است و در دعاوی احتمالی ن یا تفاسی ری کیه از سیوی
دادگاه اراته می شود در یهت حفظ اعتبار این گواهی خواهد ود .عالوه یر ایین ،معتبیر شیناختن
گواهیهای ثبت اختراع از سوی دادگاهها ه سایر مخترعان انگ اة شیتری یهیت روی آوردن یه
نظام ثبت اختراع و تری ح آن نسبت ه نظام اسرار تجاری میدهد.
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لزوم حفظ اعتبار سند صادره از مرجع دولتی

گواهی ثبت اختراع سندی است که از سوی یک مریع دولتی ا رعایت مقررات و تشریفات صادر
شده است .نا راین الزم است دادگاه همان م اان اعتباری را قاتل اشد که قانون رای گواهیهیایی
قاتل است که مطا ق قانون و توسط مقام صالح تدار صادر شده است .یه عبیارت دیگیر ،ارزش
یک گواهی ثبت اختراع ه همان م اانی است که توسط قانون صدور آن مشیخص مییشیود .البتیه
اید تویه داشت در مواد مختلفی از قانون ادارة ثبت اختراع ملام شده مهلت کیافی یرای یبیران
نواقص یا اصال ایرادات اظهارنامه در اخت ار متقاضی قرار دهید .در مقا یل یه اشیخا

ثالید و

ذینفعان ن ا این اخت ار داده شده که در مهلتهای مقرر اعتراضات خود را در زم نیة تصیم مهیای
ادارة ثبت اختراع اعالم کنند یا حتی ا مرایعه ه دادگاه صالح یرای ا طیا آنهیا اقیدام کننید (از
یمله مادة  37قانون ثبت اختراعات طر های صنعتی و عالتم تجیاری ،مصیو

 .)11386یه نظیر

میرسد ا پ ش نی این مهلت ها دیگر یایی رای اعتراضات دون دل یل عیدی یاقی نمییمانید؛
هویژه که در مراحل پ ش از ثبت ار اثبات قا ل ت ثبت شتر ر عهیدة متقاضیی قیرار دارد و ایین
متقاضی است که اید ه همة ایرادات مطر شده از سوی اشخا

ثالد پاسخ گوید.

امنیت حقوق دارندة حق

اقدام ه ثبت در یک نظام ثبتی پ چ ده ،که مستلام افشای کامل اختراع توسط متقاضی است ،فقیط در
صورتی میتواند توی هپذیر اشد که وی در زم نة ایجاد حق داتمی و قا ل احترام اطم نان پ یدا کنید؛
هرچند داتمی ودن در حقوق اموا فکری ا تویه ه ماه ت این حقوق تعریف مییشیود .منظیور از
داتمی ودن مالک ت این است که تا زمانی که موضوع آن از ن نرفته است اقی مییمانید (کاتوزییان
 )106 :1382و متقاضی ثبت از ا تدا میداند این موضوع محدود ه قوان ن است و یه موییب قیانون
مدت زمان حمایت از اختراع ست سا است 2.اصوالً این محدودیتِ زمیانی از نظیر اقتصیادی ن یا
رای مخترع کامالً قا ل پذیرش است .چون در عالم فناوریهای فعلی تصور اختراعی که رای میدت
طوالنیتر ازار خود را نسبت ه موارد یدیدتر حفظ کند تا حدی ع ید اسیت .امیا ،گذشیته از ایین
 .1که از این پس قانون سا  1386خوانده میشود.
 .2مادة  16قانون مصو

.1386
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محدودیت قانونی معقو  ،الزم است مخترعان اطم نان داشته اشند که ا انجام دادن تکیال ف قیانونی،
مثل پرداخت هاینههای مر وطه در محدودة زمانی مشخص ،حمایت قا یل قبیولی از ایشیان خواهید
شد .گفتنی است نویسندگان حقوقی در توی ه لاوم حمایت ثبتمحور در حقوق اختراعات ر آنانید
که چون حمایت از اختراعات یک حق انحصاری در هره رداری از یک فکر را فراهم میسازد تحیت
حمایت ودن آن ایده در قالب اختراع اید در یک دفتر رسمی یهت اطالع عموم فاش شود و مالیک
از ثبت آن اطم نان پ دا کند ( د پ ترز  .)7 :1378فاش شدن اختراع ا ثبت خود هخود اتفاق میافتید.
اما سؤالی که اقی میماند این است که آیا اطم نان مخترع از ه ثبت رس دن کفایت میکند در پاسیخ
اید گفت این ثبت زمانی ارزش دارد که در مراحل عدی ،یعنی رس دگیهای قضیایی احتمیالی ،ن یا
اعتبار کاملی رای آن در نظر گرفته شود .ا اال رفتن هاینههیای اثبیاتی یرای مختیرع در دادگیاههیا،
هاینههای یانبی آنها در کل ت نظام ثبت اختراع افاایش مییا د و امکان رخورداری کامیل از منیافع
اختراع ویود نخواهد داشت .منظور از هاینههای اثباتی هاینههایی است که در رس دگیهای قضیایی
در دعاوی نقض اختراع ه مخترع تحم ل میشود .اال رفتن این هاینهها تأث ر مستق م یر هاینیههیای
تجاریسازی آنان ن ا خواهد داشت ()Mullally 2010: 1113؛ چون اصوالً یکیی از نیدهای مهیم در
قراردادهای ل سانس موضوع مسئول ت مخترع در صورت استرداد گواهی ثبیت اختیراع ییا ا طیا آن
است .مخترع پ ش از این هاینههای ثبت و تمدید اختراع خود را پرداخت کرده و مدت زمانی نسیبتاً
طوالنی را ن ا رای ثبت اختراع خود صر

کرده است و ا افشای اختراع خود رای یامعیه ریسیک

نقض را پذیرفته است .اگر قرار اشد دادگاه ارزش و اعتبیار کیاملی یرای گیواهی وی قاتیل نباشید،
ه چیک از این هاینهها توی ه منطقی ندارد.
پس از ررسی مفهوم و ماه ت این اصل ،از آنجا که نوع نظام ثبتی حیاکم در کشیور شیترین
تأث ر را در قا ل ت پذیرش این اصل دارد ،ضمن مطالعة انواع نظامهای ثبت اختراع ،ه احیراز نیوع
نظام ثبتی ایران در این حوزه پرداخته میشود.
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انواع نظامهای ثبت اختراع
1

سه نوع نظام اصلی ثبت اختراع در کشورهای مختلف ویود دارد که عبارتاند از :نظیام اعالمیی ،
نظام ررسی ماهوی ،2نظام ررسی شکلی همراه یستویو.3
نظام اعالمی

در این نظام ،مخترع اظهارنامة ثبت اختراع خود را ه ادارة ثبیت اختیراع تحوییل مییدهید و اداره
اظهارنامه را از نظر ویود شرایط شکلی و مدارک مورد ن از ررسی میکند .از یملیه میواردی کیه
اداره در را طه ا اظهارنامة ثبت اختراع ررسی میکند این اسیت کیه آییا اظهارنامیه مطیا ق قیانون
تکم ل شده است هاینههای مورد ن از پرداخت شده است آیا همة میدارک میورد ن یاز ضیم مه
شدهاند نهایتاً ،دون اینکه ن از ه ررسی ماهوی اظهارنامه داشیته اشید ،اقیدام یه ثبیت اختیراع
میکند .ه هم ن دل ل گفته میشود روش اخ ر سادهترین روش رای اعطای گیواهی ثبیت اختیراع
است .در واقع ادارة مالک ت صنعتی هصر

اعالم متقاضی مبنی ر اینکه وی یه اختراعیی دسیت

یافته وی را مخترع میداند و هه چویه اقدام ه احراز شیرایط میاهوی ثبیت اختیراع در موضیوع
اختراعی عنوانشده از سوی متقاضی نمیکند .میتوان گفت قانونگذار مسیئول ت ررسیی ماه یت
اختراع را ر عهدة دادگاهها میگذارد؛ دین معنا که ه اشخا

ذینفع این امکان را مییدهید کیه

چنانچه اعتراضی ه گواهی صادره دارند ه محاکم قضایی مرایعه کننید و ا طیا آن گیواهی ثبیت
اختراع را از دادگاه خواهند .زیرا ادارة مالک ت صنعتی ه علت انجام ندادن ررسیی یههی چوییه
تضم نکنندة صحت ادعاهای مطر شده (در صورت ویود) در گواهی ثبیت اختراعیی کیه صیادر
کرده ن ست ( هادری یهرمی  .)239 :1395گفتنی است این موضوع کیه ادارة مالک یت صینعتی از
نظر صحت و سقم ادعاها و مطالب انشده در اظهارنامه ثبت اختراع را تضیم ن نمییکنید یدین
معنا ن ست که دولت ه چگونه حمایتی ه آن گواهی اعطا نمیکند .چیون در ایین صیورت فراینید
ثبت اختراع اساساً هوده خواهد ود .این موضوع فقیط یه ایین معناسیت کیه اشیخا

ذینفیع

میتوانند ه دادگاه مرایعه کنند و ا طا گواهی را از دادگاه خواهند .نا راین در این نظام محکمیة
1. declarative system
2. substantive examination
3. search system
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قضایی اید در را طه ا صحت و سقم ادعای مخترع 1و اعتبار واقعی آن اختراع تصم م گ رد و تیا
زمانی که دعوایی مطر نشده است مخترع حق استفاده از حقوق انحصاری خود را دارد .ا وییود
این ،مهمترین مایت نظام اعالمی این است که ا صر

کمترین هاینه و زمان گواهی ثبیت صیادر

میشود و امکان استفادة سریعتر مخترع از نظامهای نالمللی ثبت اختراع یهت ثبیت اختیراع در
سایر کشورها فراهم میآید .افاون ر اینها ،گاارشهایی در خصو

تأث ر اعمیا نظیام اخ یر در

ایجاد انگ اه رای مبتکران یهت ثبت اختراع مؤثر ن یا صیورت گرفتیه اسیت (م رحسی نی :1387
 .)169همچن ن این ش وه ،ا کاهش هاینههای ثبت اختراع ،ق مت تمامشیدة کاالهیا را ن یا کیاهش
خواهد داد.
یکی از کشورهایی که دارای این نظام وده لبنان است .اداره فقط ا توییه یه اینکیه اختراعیی
رخال

نظم عمومی ن ست یا در زمرة موارد غ ر قا ل ثبت قرار ندارد گواهینامه را صادر میکنید

و این سند هه چویه دا ر احراز مؤلفههای سهگانة اختراعیات ن سیت (

Law No. 240/2000 of

.)2000 on Patents, Art.16
نظام بررسی ماهوی

این نظام پ شرفته ترین نوع نظام ثبت اختراع است که در آن مسیئول ت اصیلی ررسیی اختیراع یر
عهدة ادارة ثبت اختراع قرار داد .پس از ررسی شکلی از نظر تکم ل ودن مدارک ،تقاضیانامه وارد
فرایند ررسی ماهوی میشود .دین معنا که موضوع مورد ادعا از نظر ویود شرایط ثبیت اختیراعی
یدید ودن ،گام ا تکاری ،قا ل ت کار رد صنعتیی ررسی میشود .نا راین در این نظام همة شرایط
ثبت اختراع را اداره ررسی میکند .البته معموالً امکان اعتراض ه نت جة رس دگی رای متقاض ان یا
اشخا

ثالد در طو فرایند پ ش نی میشیود .همی ن موضیوع موییب شیده محققیان گیواهی

صادرشده در این نظام را اارزشتر از گواهی صادرشده در دو نظام دیگر دانند (م رحس نی :1387
 .)171محققان ثبت ر اساس روش ررسی ماهوی را ر افاایش م اان سرمایهگذاری در اختراعات
 .1هرچند ررسی اداره که پ ش از این انجام شده صرفاً از نظر شکلی وده و در را طه ا شرایط ثبت اختراع و ویژگیهیای
اختراعی تحق ق نشده است ،چون در هر حا گواهی صادر شده ،دیگر از لفظ متقاضی اسیتفاده نشیده و وی مختیرع
شمرده شده است.
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مؤثر میدانند و ر آناند کیه در سیایة ایین نظیام شیرکتهیای شیتری خواهیان یهکیارگ ری و
تجاریسازی اختراعات ثبتشده در این نظام هستند (هاشمی  .)36 :1389امریکیا ،اتحادییة اروپیا،
ژاپن ،1و س اری از کشورهای دیگر این نظام را اعما میکنند .همچن ن ،در ررسیی را طیة م یان
نوع نظام ثبت اختراع و ارزش گواهی صادره ،گاارشها حاکی اسیت در نظیامهیای تحق قیی ،کیه
ررسی ماهوی ه صورت کامل انجام میشود ،اصوالً تعداد ثبتهیا کیاهش امیا اعتبیار رگیههیای
صادره افاایش مییا د .نا راین ریسک (خطرپذیری) سرمایهگذاری ن ا در کشیور مر وطیه کیاهش
مییا د (ا راه می  .)104 :1389گفتنی است در این نظام ن ا امکان درخواست ا طا گواهی صادره
در دادگاهها رای ذینفعان ویود دارد .نا راین ،همچنان دادگاهها نقش مهمی در نظیام حماییت از
اختراعات ازی میکنند.
نظام بررسی شکلی همراه جستوجو

در این نظام ،که نظامی نا ن است ،ادارة مر وطه اسناد و مدارک مر وط ه اختیراع را از متقاضیی
دریافت و ضمن ررسی شکلی آنها محتوای آن را از نظر یدید ودن موضوع ررسی میکنید .در
واقع صرفاً این مطالعه انجام میشود که آیا راهحل پ شنهادی پ ش از این در فین ییا صینعت قبلیی
مویود وده است یا نه .نا راین ،در این نظام ن ا احراز سایر شرایط ثبت اختراع یر عهیدة دادگیاه
است و هر شخص ذینفع میتواند ا مرایعه ه محاکم ا طا گواهی صادره را درخواست کند.

2

چشمانداز کلی نظامهای ثبتی
سرانجام آنکه در خصو

گواهی ثبت اختراع آنچه مأموران صیالح تدار (در اینجیا کارشناسیان

ادارات ثبت اختراع) احراز میکنند ه نوع نظام ثبت اختراع حاکم در کشیور سیتگی دارد .مطالعیة
این سه نوع نظام نشان میدهد گواهی ثبت اختراع در نظام ررسی ماهوی شیترین اعتبیار را نیاد
قاضی رس دگیکننده دارد و از نظر اثباتکننده ودن ر ویود حیق اختیراع کیارکردی کامیل دارد.
چون همة شرایط ثبت اختراع احراز میشود .عالوه ر این ،ادعاها و همخوانی آنها یا توصی فات
1. http://www.bios.net/daisy/patentlens/2651.html

 .2گفتنی است در تعریفی کیه طیر حماییت از مالک یت صینعتی (ثبیت اختراعیات ،طیر هیای صینعتی ،و عالتیم تجیاری
( )1395/04/27از نظام اعالمی اراته داده است ن ا نظام اعالمی را دارای ررسی عدم سا قة ثبتی میداند ( ند  1مادة .)27
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اختراع ن ا هدقت ررسی میشود .درحالیکه گواهی صادره تحت نظام ررسی شکلی صرفاً سندی
است دا ر زمان ثبت اختراعی که محدودة آن و ینبههای مورد حمایت آن هه چوییه مشیخص
نشده است و گواهی صادره در نظام ررسی شکلی همراه یستویو ن ا حالت نا ن دارد .یعنیی
صرفاً یدید ودن آن از سوی کارشناس احراز میشود و از این یهت و همچنی ن میواردی ماننید
تاریخ و دارندة گواهی اعتبار سند رسمی را دارد.
نوع نظام ثبت اختراع در ایران
ا تویه ه اینکه قانون مر وط ه ثبت اختراعات ایران در سا  1386تغ ر یافته ،الزم است هیر دو
قانون پ ش ن و فعلی یهت مطالعة نوع نظام ثبتی ررسیی شیوند .چیون حیداکثر دورة حمیایتی از
اختراعات ست سا است و ا تویه ه اینکه حدود چهارده سا از زمان تصویب قیانون یدیید
میگذرد دیهی است همچنان گواهیهایی در کشور دارای اعتبارند کیه طبیق قیانون قیدیم صیادر
شدهاند .نا راین اید ررسی شود که آیا این موضوع تأث ری در اعتبارسنجی دادگاه دارد ییا خ یر و
آیا رای دادگاه تفاوتی میکند که گواهیای که ه منالة یک مدرک اراته میشود در چه سالی صادر
شده است یا خ ر.
نظام ثبتی در قانون ثبت عالئم و اختراعات 1310

1

نوع نظام اعما شده ه مویب این قانون را میتوان از مطالعه و ررسی رخیی میواد آن تشیخ ص
داد؛ از یمله مادة  31که مفاد مواد  6و  7و  8را در مورد ثبت اختراع ن ا قا یل اعمیا مییدانید و
نا راین پس از اراتة اظهارنامة ثبت اختراع ه ادارة ثبت شرکتها و مالک ت صنعتی متصیدی ایید
ظر

پاناده روز تکل ف قبو یا رد آن را مشخص کند .در صورتی که تقاضا رد شود علل رد اید

صریح ان شود و در صورتی که قبو شود یا در صورتی که حکم قطعی محکمه یر لیاوم قبیو
صادر شود تا پاناده روز از زمان تقدیم آن حکم اختراع ه ثبت میرسد و تصدیق رسمی ثبیت یه
تقاضانامه داده میشود .ا دقت در این میاده و مهلیت پیانادهروزة تع ی نشیده ،از زمیان دریافیت
اظهارنامه تا صدور تصدیق ثبت ،کامالً مشخص اسیت کیه قیانونگیذار یه دنبیا ررسیی وییود
 .1که از این پس قانون  1310خوانده میشود.
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شرایطی مثل گام ا تکاری و کار رد صنعتی در اختراع مورد ادعا نبوده است .زیرا منطقی ن ست کیه
ممکن دانست در ادارات دولتی ظر

مدت پاناده روز شرایط ماهوی ،کیه سی ار مهیم و دق یق و

علمی هستند ،احراز شوند .از سوی دیگر را ر دانستن این مدت رای ثبت اختراع و ثبت عالمیت
تجاری ،آن هم در مقایسه ا شرایط پ ش نیشده رای ثبت هر ییک ،ن یا حیاکی از اینعیدم لیاوم
ررسی ماهوی اخترعات است.
اما مهمترین ماده ،که هصراحت نوع نظام را تع ن مییکنید ،میادة  36قیانون  1310اسیت .یه
مویب این ماده ورقة اختراع هه چویه رای قا ل استفاده ودن یا یدید یودن ییا حق قیی یودن
اختراع سندیت ندارد و همچن ن ورقة یادشده هه چویه داللت ر این نمیکند که تقاضیاکننده ییا
موکل او مخترع واقعیاند یا شر اختراع و نقشههای آن صح ح است و اشخا

ذینفع میتوانند

در ارتباط ا موارد یادشده ه محکمه ریوع و تقاضای صدور حکم طالن ورقة اختیراع را کننید.
این ماده هخو ی انگر این نکته است که ادارة ثبت اختراع ه چگونه ررسیی در زم نیة اظهارنامیة
دریافتی ه عمل نمیآورد و ورقة اختراع نشاندهندة یدید ودن اختیراع ن یا ن سیت .نیا راین یا
اطم نان میتوان گفت نوع نظام ایجادشده در قانون  1310اعالمی است.
نظام ثبتی در قانون 1386

رای تشخ ص نوع نظام ثبتی اتخاذشده ه مویب قانون مصو

سا  1386اید ه مواد این قانون

و روند طراحیشده در آن مرایعه کرد .ه طور خالصه مراحل طراحیشده ه مویب قیانون یرای
ثبت یک اختراع عبارت اسیت از :تسیل م میدارک شیامل موضیوع میورد حماییت و توصی فات و
نقشههای آن ه ادارة مالک ت صنعتی (مادة  ،)6ررسی اظهارنامه از نظیر وییود میدارک و شیرایط
شکلی (ذیل مادة  ،)11ررسی اظهارنامه از نظر ویود شرایط ثبت اختراع (مادة  )13کیه منظیور از
این شرایط شرایطِ شکلی و میاهوی توأمیان اسیت (شیب ری  27 :1391ییاوة کالسیی) ،ثبیت در
صورت احراز شرایط (مادة  .)13همچن ن ،دارندة گواهی میتواند ه منظور تع ن حیدود حماییت
در مضمون اظهارنامه تغ راتی ایجاد کند (مادة  1ند د)!
تویه ه مفاد مواد این قانون ،هویژه مواد  11و  ،13نشان میدهد نظامی که الزم است در ادارة
ثبت ایرا شود نظام ررسی است .دین معنا که مریع ثبت ه صر

اعالم متقاضی سنده نمیکنید
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و از طریق ررسی شرایط شکلی و ماهوی ،که هویژه در میواد  1و  2و  3و  4قیانون یدان اشیاره
شده ،اختراعی را قا ل ثبت میداند و در این صورت گواهینامیة ثبیت اختیراع را صیادر مییکنید.
عالوه ر این ،در آی ننامة ایرایی قانون ن ا در مادة  28و تبصرة  1آن هصراحت یه لیاوم احیراز
شرایط ماهوی و استفاده از کارشناسان رای احراز شرایط ماهوی اشاره شده است.
موضوع قا ل طر این است که آیا ارزش حقوقی این گواهی ا گواهیای که طبق نظام اعالمی
تا پ ش از سا  1386صادر میشد تفاوتی دارد یا نه یعنی آیا میتوان گفت مثالً گواهی صادره در
سا  ،1384هرغم اینکه هنوز دارای اعتبار است ،ارزشی متفاوت ا گواهی صیادره در سیا 1388
یا  1395دارد پاسخ ه این پرسش ا پ چ دگیهای خاصی رو هروست.
اکنون که مشخص شد نظام ثبت اختراع طراحیشده ه مویب قانون از نوع ررسیی اسیت،
می توان گفت ا تویه ه ماه ت این نظام ها اصوالً دادگاه ا تدا نقشی در ررسی اختراع و احیراز
شرایط شکلی و ماهوی ندارد .چه این کار را پ ش تر کارشناسان اداره 1انجیام داده انید .نیا راین
دادگاه ،خواه در دعوای نقض حق اختراع خواه ا طیا گیواهی ثبیت اختیراع ،یا گیواهی ثبتیی
رو ه روست که از سوی یک نظام ررسی ماهوی صادر شده است .ه طور کلی ه نظر مییرسید
رخورد دادگاه ا این گواهی اید متفاوت اشد .زیرا در این قانون ،در نظام کلی ،دادگاه در کنار
ادارة ثبت اختراع قرار دارد .هرچند اعتراضات ه تصم مات اداره یه موییب میواد مختلفیی از
قانون یا آی ن نامه رای افراد پ ش نی شده است (میادة  59قیانون  ،)1386ایین اعتیراض هیا در
مواقعی پ ش از صدور گواهی ثبت اختر اع هستند و اید گفیت دادگیاه در رخیورد یا گیواهی
صادره از سوی این نظام اید تا حد ممکن اعتبار و ارزش کاملی رای آن قاتیل اشید .در واقیع
اصل مهمی که اید در رس دگی ه دعاوی نقض حق مورد تویه دادگاه قرار گ رد اصیل اعتبیار
گواهی اختراع صادره است.

 .1البته چنان که در تبصرة  1مادة  28و مادة  29آت ننامه ایرایی قانون آمده است ممکین اسیت کارشیناس ررسییکننیده
کارمند اداره نباشد و این کار ه مویب قرارداد ه وی محو شده اشد.
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قابلیت اعمال اصل اعتبار گواهی ثبت اختراع در خصوص گواهیهای معتبر در ایران
رای ررسی قا ل ت استناد گواهیهای صادره از سوی ادارة ثبت اختراع اییران در دادگیاههیا ایید
گواهی های صادره تا پ ش از سا  1386را از گواهیهای صادرة عدی تفک یک کیرد .چیون ایین
گواهیها طی نظامهای متفاوتی ه ثبت رس دهاند و ارزش هر یک ه م یاان ارزشیی اسیت کیه در
قانون حاکم ر تنظ م آنها وده است.

1

اعمال اصل در خصوص گواهیهای صادره طبق قانون 1310

در پروندة کالسة  9309982120200883خواهان نوعی گوشی هشداردهندة خیوا آلیودگی را در
تاریخ  1384/08/09ه شمارة  33025در ادارة مالک ت صنعتی ه ثبت مییرسیاند و میدعی نقیض
اختراع خود توسط خوانده میشود .دادگاه ،یهت احراز نقض حق ،قرار کارشناسی ه این صورت
صادر میکند« :کارشناس ا مالحظة پرونیده و ررسیی خصوصی ات و اوراق مینظم آن و مشیاهدة
کاالی اصلی متنازعف ه نظریة خویش را نسبت ه اینکه آیا در محصو مکشوفه از میتهم از اختیراع
ثبتشدة شاکی هره رداری شده است اعالم نماید ».چنان که مالحظه میشود دادگاه دون تویه ه
تاریخ صدور ورقة اختراع ویود حقوق انحصاری رای مخترع را مفروض دانسته است و فقط یه
دنبا ررسی این موضوع است که آیا خوانده مرتکب نقض این حقوق شده است یا خ ر.
کارشناس پس از مالحظة کاالی اصلی و مطالعة پرونده و تطب یق کیاالی اختراعیی یا گیواهی
نظریة خود را صادر میکند ه نحوی که میتیوان گفیت حتیی اگیر ورقیة اختیراع میورد ررسیی
کارشناس قرار گرفته اشد هم ه مثا ة گواه نامهای در نظر گرفته شده اسیت کیه پی ش از ایین یه
صورت کامل مورد ررسی کارشناسان ادارة ثبت اختراع قرار گرفته وده است.
نهایتاً رأی دادگاه دین شر صادر میشود« :دادگاه ا توییه یه شیکایت شیاکی خصوصیی و
گواهی ثبت رسمی اختراع و گاارش مریع انتظامی و صورتیلسة قطعی و ک فرخواست دادسیرا
و مدافعات الویه وکال و سایر قوان ن و امارات مویوده اه انتسا ی را محرز و مسلم [دانسیته و
مستنداً ه مادة  61ناظر ه مادة  15و اعما مادة  137قانون مجازات اسالمی خوانده را {محکیوم}
 .1یهت مطالعة شتر در خصو

نظامهای ثبتی ← شاکری و هادری (« .)1398سخنی در انواع نظامهای ثبیت اختیراع؛

ا نگاهی ه رخی اصو ثبتی» ،همایش ارگداشت دکتر محمدیعفر لنگرودی ،تهران ،گنج دانش.
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ه هفت ماه حبس و معدوم نمودن کاالهای توق فی و تول دشیده محکیوم میینمایید 1».چنیان کیه
مالحظه میشود در دادگاهها ه م اان اعتبار درنظرگرفتیهشیده یرای ورقیة اختیراع صیادره توییه
نمیشود و ویود ورقة اختراع در دست خواهان ویود حقیوق انحصیاری را یرای وی مفیروض
میکند 2.درحالیکه از قانون حاکم ر صدور این سند ،که همان قانون سا  1310است و نظام ثبتی
پ ش نیشده در آن از نوع اعالمی است ،چن ن موضوعی رداشت نمیشود.
ممکن است ا استناد ه ملغی شدن قانون  1310ه مویب مادة  66قانون  1386چن ن رداشت
شود که کل ة مواد آن قانون ملغی شدهاند و نا راین اعتبار اسیناد صادرشیده ،کیه همچنیان از نظیر
زمانی دارای اعتبارند ،ه مویب قانون یدید تع ن میشود .ا پیذیرش ایین نظیر ،ایید گفیت در
را طه ا این اسناد ن ا خوانده زمانی میتواند مدعی ا طا شود که دعوای متقیا لی مبنیی یر ا طیا
گواهی صادره مطر کند .نا راین ایرادهای پ شگفته در ارة آرای صادره صادق نخواهند یود .امیا
آیا این استناد قا ل پذیرش است
سندی ه مویب قانون مشخصی صادر می شود و قیانون اعتبیار سیند را در نکیات مشخصیی
میداند .اوراق ثبت اختراع مبتنی ر قیانون  1310ن یا چنی ن وضیع تی را دارنید .اداره هی چ گونیه
ررسی ماهوی در ارة آنها انجام نداده و احراز این شرایط اصوالً اید در دادگیاه انجیام مییشیده
است .یعنی تا زمانی که دارندة ورقة اختراع قصد منع سایرین از هره رداری را نداشته اشد مشکل
خاصی ویود ندارد و ه مویب ورقهای که در دست دارد امکان هره رداری از آن اختراع را دارد.
مسلماً مایت اصلی این ورقه رای وی این است که هه چویه دیگری نمیتواند مانع هره یرداری
وی شود .اما رای کسب حمایت سلبی و دریافیت انحصیار الزم اسیت اختیراع یودن توصی فات
اراتهشده ه ادارة ثبت اختراع ،که پ ش از این ررسی نشدهاند ،احراز شود و این امر پیس از طیر
دعوا در دادگاه انجام خواهد شد .قانون یدید حتی در میورد اختراعیات یدییدتر قاتیل یه لیاوم

 .1این رأی مورد تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران ن ا قرار گرفت و دادگاه تجدیدنظر ن یا رأی را تأی ید
کرد (.در متن رای ه اشتباه دو ار کلمه محکوم ه کار رفته است)
 .2رای مطالعة موارد مشا ه پروندة کالسة  9109988610600726شعبة سوم مجتمع شه د هشتی تهران ← هادری ،زهرا

( .)1395ش وة مطلو

احراز نقض حق اختراع در حقوق ایران ا نگاهی ه دکترین معاد ها،

.214
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ررسی شرایط ه صورت دق ق توسط ادارة ثبت اختراع است و ه ذینفعان ن ا ایازه مییدهید در
صورت اثبات فقدان این شرایط ا طا رگه را از دادگاه خواهند .یعنی ار دیگر دادگاه هم ممکین
است اختراع را ررسی کند .پس چگونه میتوان پذیرفت که در ارة اختراعات قدیمیتر ،کیه هی چ
ادعا متقاضی را مختیرع

ررسی صورت نگرفته است ،اعتبار شتری ویود داشته اشد و ه صر
یک اختراع یدید دان م.
1

همچن ن اید ه تفاوتهای مویود م ان اصطالحاتی مثل ملغی ،نسیخ  ،ملغییاالثیر ،و ا طیا

2

قانون ن ا تویه داشت  .در ا طا قانون ،ه علت تعارض قانون یا قیوان ن اساسیی ،قیانون از ا تیدا
نادرست دانسته میشود و نت جة ا طا ه گذشته ن ا سرایت میکند 3.درحالیکه در نسیخ کلیی ییا
ملغی شدن قانون قانونگذار نا ه مصالحی قوان ن قبلی را زاتد یا مضر تشخ ص میدهد .نیا راین
در اثر نسخ قدرت قانون در آینده از ن میرود و آثار گذشتة آن حفظ میشیود (کاتوزییان :1390
 .)167اساساً نسخ در ارتباط ا آینده است و آثار گذشتة آن حفظ میشود ( ی زاده .)178 :1382
ملغیاالثر ن ا در رخی موارد متراد

نسخ در نظر گرفته شده است .درحالیکه این کار رد خالی از

اشکا ن ست .ملغیاالثر شدنی از ن رفتن اثر قواعد حقوقیی در واقع میتواند نت جة نسخ قیانون
اشد .گاهی ن ا در معنای تعل ق ایرای قانون ه کار رفته است که رای مدتی هرغم اعتبیار مقیرره
رای مدت اثرگذاری آن معلق میشود و پس از آن مدت مقرره معتبر و مؤثر است .کار رد سوم ن ا
این است که مصو ه یا مقرره از زمانی خا

یا ا تحقق شرایطی خیا

در نظیام حقیوقی کشیور

الاثر خواهد ود .مانند ملغیاالثر شدن قرارهای تأم ن صیادره یا مختومیه شیدن پرونیدة ک فیری
(فال زاده  .)117 :1393ه طور خالصه اید گفت ملغی شیدن قیانون  1310یه موییب میادة 66
قانون  1386ه معنای نسخ کلی آن است که اثر آن فقط نسبت ه آینده است و آثیار گذشیتة آنهیا
حفظ میشود .نا راین ،گواهی صادره ه مویب این قانون ه علت حفظ اثر قانون معتبیر اسیت و
 .1رای مطالعة شتر ← م رزایی ،اقبا علی (« .)1394مفهوم و صورتهای نسخ قانون» ،دادگستری ،ش ،90

.153

 .2در نظام حقوقی ایران ا طا قانون پ ش نی نشده است.
 .3رای مطالعة شتر ← م رزایی ،اقبا علی (« .)1386نسخ قانون» ،پایاننامه یهت اخذ مدرک دکتری ،استاد راهنما :دکتیر
حسن یعفریتبار ،دانشکدة حقوق و علوم س اسی دانشگاه تهران ،صص  16ی .23
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این اعتبار محدود ه آن چ ای است که همان قانون مشخص کرده است .گفتنی است در انگلستان
ن ا مورد مشا هی اتفاق افتاده است و پس از تصویب قانون  1977حقوقدانان یر آن ودنید کیه یا
تویه ه تغ رات ایجادشده در قانون و معتبر ودن گواهیهای صادره ه مویب قانون قدیم از این
پس گواهیهایی ه دادگاهها اراته میشوند که تحت دو قانون متفاوت صادر شدهاند و نا راین اید
تفاس ر متفاوتی از هر یک از آنها اراته شود .در واقع ،ش وة تفس ر این دو نوع گواهی ثبت اختیراع
نمیتواند یکسان اشد (.)Fisher 2007: 293
نکتة دیگر اینکه ممکن است این ایراد وارد شود که قانون سا  1310قانونی داتمی وده است،
اما قانون  1386موقت .نا راین اید در تفس ر مادة  66آن گوی م که ه علت موقت ودن اثر ملغی
شدن یا نسخ محدود ه زمان ایرای آزمایشی قانون یدید است و پیس از آن قیانون قیدیم اعتبیار
خود را از خواهد یافت .اما اید گفت این نظر قا ل پذیرش ن ست و ا اسیتمداد از قاعیدة قطعیی
ودن نسخ اعتبار قانون نسخشده ا قانون موقت ه طور کلی و رای هم شیه از ی ن مییرود و در
صورتی که قانونگذار هدنبا تعل ق ایرای قانون ه صورت موقت اشد ،اید ه آن تصریح شیود
(م رزایی  .)156 :1393این موضوع در نظرییة شیمارة  7908/7میور  1376/11/20ادارة حقیوقی
دادگستری ن ا تأی د شده است.

1

افاون ر این ،در طر حمایت از مالک ت صنعتی (ثبت اختراعات ،طر های صنعتی ،و عالتیم
تجاری (تاریخ ،))1395/04/27 :ه مویب تبصرة  3مادة « 30اختراعاتی که پی ش از تصیویب ایین
قانون گواه نامة آنها صادر شده است اختراع اعالمی محسو

میشوند؛ مگیر آنکیه مرییع ثبیت

تحق قی ودن آن را تأی د نماید .در چن ن مواردی مریع ثبت نا ه درخواست هر ذینفع تحق قیی
ودن گواه نامه را ر روی آن گواهی مینماید و مراتب را در دفاتر مر وطه ه ثبت میرساند».

« .1مادة  1قانون کارشناسان رسمی مصو  1317در خصو

2

انحصاری ودن انتخا کارشناس از ن کارشناسان رسیمی یه

مویب مادت ن  13و  14قانون ازسازی کارشناسان رسمی مصو  1365نسخ شده و اثر این نسخ هر چند میدت ]قیانون
ازسازی[  ...که قانون موقت وده است منقضی شده ،ه قوت خود اقی است».
 .2در طر حمایت از مالک ت صنعتی (ثبت اختراعات ،طر های صنعتی ،و عالتیم تجیاری) موضیوع نظیام دوگانیة ثبتیی
(همزمان نظام اعالمی و ررسی ماهوی) مطر است (.)1395/04/27
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اعمال اصل در خصوص گواهیهای صادره به موجب قانون 1386

ه مویب این قانون ،حقوق اختراع مستق م ناشی از گیواهی اختیراع دانسیته مییشیوند .در واقیع
صدور گواهی رای یک اختراع ه معنای ویود شرایط ماهوی اختراع و مخترع ودن مالیکی مگیر
در صورت انتقا یا روا ط کارفرماییی خواهد ود .شاید توان گفت کیار رد «گیواهی اختیراع» در
این قانون ه یای «ورقة اختراع» ،که در قانون سا ق ه کار میرفت ،ن یا خیود دل لیی یر تفیاوت
ارزش حقوقی این دو سند است .گواهی یا گواهینامه اصیطالحی شیناختهشیده در نظیام حقیوقی
است که ارزش حقوقی ن ا دارد؛ درحالی که ورقه ار حقیوقی خاصیی نیدارد .البتیه ایین ارزش را
نمیتوان معاد ارزشی دانست که قانون ثبت امالک رای اسناد مر وطیه قاتیل شیده اسیت .زییرا،
رخال

امالک ،در اختراعات رای اشخا

امکان اثبات فقدان شرایط ماهوی ییا مختیرع نبیودن

دارندة گواهی ثبت اختراع ویود دارد و از این طریق میتوانند از دادگاه ا طا گواهی را خواهنید
(مادة  18قانون ثبت اختراعات)؛ درحالیکه در امالک یکی از اهدا

ن ادین نظام ثبتیی را اعطیای

اطم نان کامل ه دارندگان حقوق ع نی دانستهاند (طباطباتی حصاری .)484 :1393
مورد مشا ه در خصو

تغ ر قانون و تأث ر آن در رس دگی ه دعاوی اختراع در کشیور کانیادا

ن ا روی داده است .ا تویه ه اینکه در کانادا در سا  1989نظام اول ن مخترع ه اولی ن متقاضیی
ثبت تغ ر یافت این موضوع اعد شد قانون ارزشی متفاوت رای گواهیهای صادره در دو نظیام
قاتل شود 1.نا راین زمانی که دادگاه در حا ررسی یک دعوای ا طا گواهی اختراع است اید یه
این نکته تویه کند که گواهی مر وط در زمان حکومت کدام قیانون صیادر شیده اسیت (

Hoyng

.)2006: 7
دیهی است تفس ری که دادگاه از این مع ارها ه دست میدهد کامالً متفاوت اسیت و ررسیی
یدید ودن دو اختراع ،که در فاصلة زمانی ست سا از تصیویب قیانون فیوق یه دادگیاه اراتیه
میشدهاند ،ستگی ه این داشته که کدام قانون حاکم وده است.

2

1. Patent Act (R.S.C., 1985, c. P-4) (Version of document from 2006-09-21 to 2013-06-25), Art 28.3.

 .2در را طه ا رخی موارد دیگر حتی ه تفاوت قانون حاکم ن ا اشاره شده است؛ مثالً در مواد  44و  45قیانون اختراعیات
کانادا مدت حمایت گواهی ثبت اختراع رای گواهی صادره طبق قانون تا قبیل از  1اکتبیر  1989هفیده سیا و یرای
گواهیهای صادره طبق قانون یدید ست سا اعالم شده است.
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قابلیت اعمال اصل در خصوص گواهیهای صادره در صورت عدم اجرای صحیح قانون
این پرسش مطر است که اصل یادشده در ارة گواهیهایی که ه دل ل عدم ایرای صح ح قیانون،
مثل فقدان امکانات فنی و انسانی هویژه در سا های اول یة تصیویب قیانون ،صیادر شیده چگونیه
تحل ل میشود

1

دیهی است سند رسمی دارای اعتباری است که ه مویب قانون در صیورت رعاییت شیرایط
قانونی رای آن در نظر گرفته میشود .در فرضی که قانون مأمور صالح تدار را مکلف یه احیراز
شرایط ماهوی ثبت اختراع در تکتک ادعاها دانسته است امیا عمیالً چنی ن نشیده اسیت ،اگرچیه
گواهی از سوی مقام صالح تدار صادر شده ،دون رعایت شرایط قیانونی یوده اسیت .نیا راین،
اعتبار کافی رای یک گواهی ثبت اختراع در نظام ررسی را ندارند .ا این حا الزمیة ا طیا ایین
گواهیها طر دعاوی ا طا ه صورت مستقل یا در قالب دعاوی متقا ل است و نمیتیوان دادگیاه
را ملام یا مجاز ه اقدام علیالرأس در این زم نه دانست .اما مییتیوان گفیت حیداقل هتیر اسیت
دادگاهها از اعما سختگ رانة اصل اعتبار گواهی ثبت اختراع ،حتی در خصو
ه مویب قیانون سیا  ،1386خیودداری کننید .ایین مسیئله در خصیو
الخصو

گواهیهای صادره
دعیاوی ک فیری علیی

ا تویه ه اصو قانونی ودن یرم و مجازات و تفس ر مض ق ،س ار مهم است و ایید

تویه داشته اش م که اعما اصل اعتبار گواهی ثبیت اختیراع در خصیو

گیواهی هیایی کیه در

سالهای اول ه ایرایی شدن این قانون صادر شده اند و در س اری از موارد حتی یا مالحظیه اول یه
ادعانامه و توص فات ،قاضی و کارشناس م توانند متویه عدم رعایت دق ق مقررات قیانونی شیوند،
رخال

اصو پ ش گفته اشد .در این خصو

راه حل موقتی توسط قضات ک فری اعما شیده

است 2که تالشی است قا ل تقدیر در یهت صدور آرای ک فری متقن ،امیا الزم اسیت ایین امیر از
طریق قانون حل و فصل شود واعالمی یا ررسی ودن یک گیواهی یا اسیتعالم از اداره مشیخص
 .1یهت مطالعه در این خصو

← هادری یهرمی ،زهرا (« .)1395ش وة مطلو

احراز نقیض حیق اختیراع در حقیوق

ایران ا نگاهی ه دکترین معاد ها» ،رسالة دکتری ،مبحد دوم از گفتار دوم.
 .2نتایح ناشی از تحق قات م دانی نگارندگان نشان می دهد در قرارهای کارشناسی صادره از شعبه  2داددییاری و شیعبه 2
ازپرسی دادسرای ناح ه  26تهران در سالهای  98ه عد ،عالوه ر ررسی استفاده از اختراع ثبت شده توسیط مشیتکی
عنه  ،مسئله یدید و ا تکاری ودن اختراع در زمان ثبت ن ا مطر شده است.
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شود و در این مس ر قطعا ررسی مجدد گاارش ارزیا ی انجام شده در زمان ثبیت سی ار راه گشیا
خواهد ود.
نتیجه
اصل اعتبار گواهی ثبت اختراع دین معناست که دادگاهها اید در صورت اراتة گواهی ثبت اختراع
توسط طرف ن دعوا ،ه منالة سند مثبت حق ،همة ایاای این سند را معتبر دانند و ا اعتماد یه آن
در خصو

دعوا تصم م گ رند .از این اصل فروعات متعددی استخراج میشود کیه هیر ییک در

زمان تفس ر گواهیهای ثبت اختراع در دادگاه مورد تویه قضات کشورهاست و یکی از آنها اصل
اعتبار و استقال ادعاهاست.
اما یکی از مؤلفههای مهم در ررسی قا ل ت اعما این اصل ،موضوع نظیام ثبتیی اسیت .نظیام
ررسی ماهوی ه یهت آنکه کاملترین نظام است گیواهیهیای صیادره یه موییب آن شیترین
اهم ت را دارند .درحالیکه در نظام اعالمی و در نظام ررسی شکلی همراه یستویو احراز سایر
شرایط در زمان طر دعاوی مر وطه ه دادگاهها محو میشود .یدیهی اسیت در دو دسیتة اخ یر
چن ن فرضی توسط دادگاه قا ل ت اعما را ندارد .چون خود اید ه ررسی ویود شرایط میاهوی
پردازد .اما در مورد نظام ثبت اختراع ایران ررسیها نشان داد در زمان حکومت قانون سیا 1310
نوع نظام ثبتی اعالمی وده است و نا راین اساساً این اصل در خصیو

گیواهیهیای صیادره یه

مویب آن قانون ویود ندارد .اما ا تغ ر نوع نظام ثبت اختراع ه مویب قیانون سیا  1386ایین
اصل چهرة حق قی خود را نشان میدهد .نا راین دادگیاههیا در موایهیه یا پرونیدههیای مر وطیه
نمیتوانند اعتبار یکسانی را رای گواه نامهها در نظر گ رند و ه منظور رعایت عیدالت ضیروری
است دادرسان ه این موضوع تویه کنند و از ایجاد انحصیار یرای اختراعیی کیه شیرایط میاهوی
اختراعات را ندارد یلوگ ری کنند؛ افاون ر اینکه در قوان ن ن ا مییتیوان در یارة م یاان ارزش و
قا ل ت استناد ه هر گواه نامه مقرراتی را وضع کرد.
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