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:چكيده
و و برقراري امتيازات ويژه بـا عنـوان حقـوق انحـصاري بـراي مخترعـان  پيش از شناسايي

مبتكران، اين اشخاص با سري نگهداشتن اطالعات مربوط به ابتكارشان در جهت حمايت از آن

و پس از به رسميت شناختن نظام حق اختـراع. كردنداقدام مي  بـه عنـوان ابـزار به مرور زمان

و شـرايط حمايتي از حقوق دارندگان اختراع، با توجه به نوع اختراع، ويژگي  هـاي خـاص آن

اي از دارندگان اختراع همچنان بر اين باور بودند كه اعطاي حقوق انحصاري به مخترعان، عده 

 بـدين. كنـد شان بيشتر تـأمين مـي سري نگهداشتن اختراع، هدف آنها را در حمايت از اختراع 

و و حفظ معيارهاي اخـالق تجـاري ترتيب نظام اسرار تجاري بر پايه توجه به رقابت منصفانه

و ابتكارات به رسـميت شـناخته  شغلي به عنوان ابزار حقوقي ديگر براي حمايت از اختراعات
و به دارندگان اختراع اين فرصت داده شد تا بين هريـك از دو نظـام حمـايتي دسـت بـه  شد
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.براي اطالع از ديگر مقاالت منتشر از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني اين مقاله نگاه كنيد



 1388 بهار،1شمارة،39 دوره، فصلنامه حقوق 42

 مقدمه
هاواشخاص دراغلب مواقع موفقيت دربازاربه حفظ مزاياي رقابتي بستگي داردوشركت

ميمزاياي رقابتي شان را از تصاحب اطالعات ناشناخته براي رقبايشان بدس  آورندت

)Vysniauskaite,2005,p.1(.مي توان گفت؛ يك سر تجاري اطالعات فني يا شغلي،به طور كلي

فرمول، طرح، برنامه كامپيوتري، دستگاه، روش، اطالعات مالي، فهرست مشتريان يا عوامل 

كهفروش را شامل مي :شود

كه براي اشخاص ديگرغيرازدار-1" ميبه قدركافي سري است؛ به طوري كه توانند نده

و منافعي را كسب كنند، ناشناخته Economic Value)(هاي اقتصاديازافشا يااستفاده از آن ارزش

مي. است به شود كه ارزشسري بودن اطالعات سبب هاي اقتصادي احتمالي يا واقعي ازآن

. دست بيايد

و متعارف توسط دارنده صور-2 ت پذيرفته براي حفظ سري بودن آن،اقدامات معقول

.")Ipr  Helpdesk ," The Legal Protection of Ttrade Secret" , p.2(است
كه از سري بودن ناشي مي شود، نه اينكه ارزش ارزش اقتصادي بدين معني مستقل است

ازسوي ديگر، سري نگه داشتن اين.گرفته شود مشمول اطالعات درنظر ذاتي محصول يا فرآيند

مياطالعات براي دارنده به وي اجازه و ارزشمند است، زيرا دهد تا بطور مؤثر در آن صنعت

اطالعات واجد شرايط اسرار تجاري نخواهد بود، مگر آنكه براي. حرفه با سايرين رقابت كند

به لحاظ تجاري از آنها بهرهافرادي كه مي و به سادگي قابل توانند برداري كنند، ناشناخته بوده

. دستيابي نباشد

ميبا به نظر به تعريف ارائه شده از اسرار تجاري، رسد موضوع قابل حمايت در نظام توجه

از باشد؛مي)ايده افشا نشده( اسرار تجاري اطالعات و منبعث اعم ازايده ناشي از تالش فكري

و يا ايده و استعداد يك شخص و صرفاً در بردارنده خالقيت اي كه نتيجه خالقيت ذهني نبوده

ا ميارزش بدين ترتيب، رابطه اسرارتجاري باموضوعات مشمول نظام ويژه. باشدقتصادي

و خصوص مطلق مي سابق بر به رسميت شناختن(به لحاظ تاريخي. باشدمالكيت فكري عموم

داستان چاپ نشده يك كتاب يا ايده مربوط به يك اختراع از طريق) هاي فكريحقوق مالكيت

مينظام اسرار تجاري مورد حماي به حقوقت واقع شد اكنون نيز در مرحله قبل از دستيابي

و حق اختراع(انحصاري  هاي افشا نشده مذكور از طريق اسرار تجاري مورد ايده) حق مؤلف

و نظام ويژه حمايت واقع مي شود؛ ولي پس از اين مرحله حمايت از طريق اسرار تجاري

به شكل ابرازد. هايي استهاي فكري متضمن تفاوتحقوق مالكيت ر نظام حق مؤلف، توجه

و اصالت آن است و اين حق صرفاً. اثر دارنده حق مؤلف از حق انحصاري برخوردار است

و تقليد از اثر را منع مي به كارگيري از اطالعات كپي كردن و كند، ولي ممنوعيتي در استفاده
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يك. موجود در آن اثر وجود ندارد  كتاب از طريق حق مؤلف براي مثال ايده داستاني براي

كه كسي آن را بدزدد هيچ نقض حقي اتفاق نميحمايت نمي و در صورتي از سوي. افتدشود

به  و به ابراز اثر متضمن اطالعات، ايده مطرح شده در اثر، افشا شده تلقي گشته ديگر با توجه

 موضوع بنابراين، نظام حق مؤلف ازجهت.حمايت نخواهد بود عنوان اسرار تجاري قابل

.باشدحمايت از نظام اسرار تجاري متفاوت مي

و توليد اطالعات در نظام عاليم تجاري نيز موضوع، حمايت از سرمايه گذاري در ايجاد

و حق دارنده نسبت به مشتريان است در خصوص عاليم تجاري. نيست بلكه حسن شهرت

به عنوان وسيله بازاريا بي جهت جلوگيري از گمراهي تأكيد بر ويژگي متمايز كننده عالمت،

دو. مشتريان، در تشخيص كاالها يا خدمات يك توليدكننده خاص است بدين ترتيب، بين اين

. شودهاي حمايتي اموال فكري، قرابتي در موضوع حمايت مشاهده نمينوع از نظام

و نظام حق كه بين نظام اسرارتجاري ولي اطالعات فني يا اختراعات از موضوعاتي است

. اختراع مشترك است؛ در واقع، موضوع مورد حمايت در هر دو نظام اطالعات است

و عالئم تجاري با و با توجه به تفاوت موضوع مورد حمايت در نظام حق مؤلف بنابراين

و حق اختراع از طريق بررسي  اسرار تجاري، در اين مقاله تنها به مقايسه نظام اسرار تجاري

و تشابه حقو و حق اختراعوجوه تمايز و بررسي اثر حقوق) مبحث اول(ق اسرار تجاري

. پردازيممي) مبحث دوم(اسرارتجاري برحق اختراع

و حق اختراع-مبحث اول و تشابه حقوق اسرار تجاري  وجوه تمايز
به تشابه موضوع مورد حمايت در هر دو نظام ،اين پرسش مطرح)اطالعات فني(با توجه

كه با وجود نظامي و برخورداري جامعه از عنصر افشاي عمومي، آيا شود م حمايتي حق اختراع

به اسرار تجاري، در نظام مالكيت و عدم اجازه دستيابي منطقي است از عنصر سري بودن

 فكري حمايت صورت گيرد؟

هاي حقوق اسرار تجاري با حق اختراع براي پاسخ به اين پرسش ابتدا به بررسي تفاوت

آنپرداخ) گفتار اول( و پس از  به موضوع گزينش طريقه حمايت از اختراعات؛ حقوق اسرارته

.خواهيم پرداخت) گفتار دوم(تجاري يا حق اختراع

و حق اختراع تفاوت-گفتاراول  هاي حقوق اسرار تجاري
و حق اختراع آغاز مي :كنيمبحث را با تعريفي از اسرار تجاري

كه دارنده بتواند)(Patent  Rightاعهدف حمايت از اختراعات بواسطه حق اختر ، اين است

و استعمال اختراعي  كه مشمول حق اختراع شده، براي يك)(Invention ديگران را از بكارگيري
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و اگر20در حال حاضر، اين دوره در اكثر كشورها. دوره زماني محدود محروم كند  سال است

راچه سامانه حق اختراع براي مخترعان حق انحصاري مم انعت ديگران از بكارگيري اختراع

به افشاي اختراعشان كند، در همانفراهم مي حال مخترعان براي برخورداري از اين حق ملزم

كه فردمتخصص درآن زمينه قادر به ساخت واستفاده از تمام ابعاداختراع مي به نحوي شوند؛

. ادعايي باشد

حق:تبنابراين حمايت از حق اختراع داراي دو هدف اس تشويق به اختراع كردن با اعطاي

و اشاعه فناوري جديد با افشاي اختراع .,pp.3-4.(Erkal, 2004( انحصاري

و كاربرد كه شرايط جديد بودن، بديع بودن براساس سامانه حق اختراع، صرفاً اختراعي

وحمايت صنعتي داشتن را برآورده كند، استحقاق دريافت ورقه اختراع را خواهد داشت وقلمر

به عنوان. به ادعاهاي مطرح شده توسط متقاضي در اظهارنامه بستگي دارد كه اشخاص آنچه

.ها، محصوالت يا تركيباتي ازمواداستكنند شامل فرآيندها، دستگاهاختراع ثبت مي

و كاربرد به برآوردن شرايط، جديد بودن، ابتكاري براي حمايت ازاسرار تجاري ضرورتي

جزء دانش(ت؛ شرايطي كه وجود دارد عبارتست از عدم افشاي قبلي صنعتي داشتن نيس

و انجام اقدامات متعارف براي حفظ سري)عمومي نشده باشد ، ايجاد مزيت رقابتي براي مالك

هاي عمده ميان حمايت از اموال براساس توضيحات فوق، تفاوت.)Erkal, 2004, p.5(بودن

و سيستم به شرح ذيل استفكري بر اساس سيستم حق اختراع : اسرار تجاري

كه سبب تفاوت حمايت بر اساس دو سيستم مذكور مي شود، تعريف نخستين موضوعي

به وجود مي طور همان. آوردهر يك از سيستم ها از آن چيزي است كه اختراع قابل حمايت را

و به ناشناخته بودن  برايكه گفته شد معيارهاي حمايت در نظام اسرار تجاري كم تراست

و ايجاد مزيت رقابتي براي دارنده محدود مي بر. شودعموم از اين رو، اطالعات قابل حمايت

 براساس نظام-اساس نظام اسرار تجاري ممكن است هميشه به عنوان يك اختراع قابل ثبت

به عبارت ديگر در حالي كه در نظام حق اختراع حمايت.Erkal, 2004,p.5)(. نباشد-حق اختراع

مي صرفاً هاي مبتكرانه دارنده آنهاست، براي يابد كه نشان دهنده تالشبه موضوعاتي اختصاص

و تجاري موضوع براي مدعي  به ارزش اقتصادي اختصاص حمايت در نظام اسرار تجاري

و از اين نظر حقوق اسرار تجاري موضوعات وسيعحمايت، استناد مي  تري را شاملشود

.(M.Basen,1991,p.23)شودمي

به. گردددومين تفاوت به شرط افشا باز مي كه ابتكاري در نظام حق اختراع در صورتي

درازاي افشاي اختراع،. عنوان اختراع قابل ثبت باشد بايد به طور كامل براي عموم افشا شود

به مخترع حق انحصاري در مورد اختراع مذكور مي و ديگران بدون اجازه دارنده، جامعه دهد
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 نظام حق1"افشا-انگيزه"حقوق اسرار تجاري خارج ازساختار. تفاده ازآن را ندارندحق اس

و اختراع است؛درنظام اسرارتجاري اطالعات موضوع حمايت، با توجه به تعريف، افشا نشده

مياز آنها در مقابل افشا از طريق شيوه .M(شودهاي غيرقانوني حمايت Besen,1991, p.24.(.به

ارنده اسرار تجاري در برابر افشاي سر تجاري از طريق تحقيقات مستقل يا عبارت ديگرازد

.) M.Besen,1991,p.24(شودمهندسي معكوس حمايتي نمي

و اداره اطالعات فني به نحوه كنترل در نظام اسرار تجاري، امكان افشاي اختراعات بستگي

و در صورتي كه اطالعات افشا- اختراعات–موجود در آنها  آن دارد به كه شود، هر شخصي

و ممنوعيتي از اين جهت بر اشخاص تحميل دسترسي داشته باشد مي تواند از آن استفاده كند

و صرفاً اشخاصي كه باعث افشاي اطالعات مشمول اسرار تجاري شده اند به  نخواهد شد،

به جبران خسارت دارنده خواهد شد س. نحو مقتضي مجازات يا محكوم ر انگيزه ايجاد يك

و تحمل هزينه حمايت از آنها از ارزش خود اسرار تجاري ناشي مي شود؛ هر چند تجاري

حمايت از اسرار تجاري ممكن است به عنوان انگيزه فرعي براي دارنده باشد تا فرآيندي را كه 

 (M.Basen,1991 ,p.25)آورد، تكميل كند احتماالً شرايط برخورداري از حق اختراع را بدست مي

مي كنندسومي كه فراهم حق.ن تفاوت بين دو نظام طول مدت حمايتي است حمايت از

كه معموالً بيست سال بعد از  اختراع در كشورهاي پيشرفته براي يك دوره زماني محدود است

و اعطاي حق به طول مي  با وجود اين، ممكن.)Erkal, 2004, p.7( انجامدتاريخ ثبت تقاضانامه

 كوتاهتر از دوره قانوني باشد، زيرا ارزش حق اختراع بعد از اينكه است دوره مؤثر حمايت

ميكااليي با نسخه پيشرفته  كاهش خواهد شود، بطور قابل مالحظهتر در بازار جايگزين آن

 W. Kitch,1998,p.83).(يافت

و تكنولوژي غيرقابل ثبت بر اساس نظام اسرار تجاري بطور حمايت از اطالعات قابل ثبت

چه حمايت بر اساس اين سيستم، مخترعان يا احت و اگر مالي در بر دارنده مدت نامحدود است

كند؛ كند، ولي از آنها در برابر تقليد نيز حمايت نميدارندگان اطالعات را ملزم به افشا نمي

ميشود مخترع كليه حمايتبنابراين زماني كه سر آشكار مي .M( دهدهايش را از دست Besen, 

1991, p.26 .( 

برخالف نظام حق اختراع كه در آن انگيزه مخترع از انجام تحقيقات تا رسيدن به اختراع، دستيابي به حق انحـصاري اسـت.1

.انگيزه ايجاد يك سر تجاري با توجه به عدم افشا، ارزش اطالعات موضوع سر براي دارنده استكه جامعه به دل مي دهد، 

و اختراع كردن است.2 و سرمايه گذاري در امر تحقيق از سوي ديگر. هدف حمايت از اختراعات ايجاد انگيزه براي مخترعان

و مـردم افـشا كنـد تـا بـه خواهد دهد از او مي جامعه در ازاي حقوق انحصاري كه به مخترع مي  كه اطالعاتش را براي جامعه

.مند گرددموازات حفظ حقوق مخترع، جامعه نيز از اختراع وي بهره
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از: در نتيجه دو عامل محدود كننده حمايت نامحدود از اسرار تجاري عبارتند از وقوع افشا

2.و افشاي غيرمجاز1طريق اختراع مستقل

به هزينه ميچهارمين تفاوت ميان دو سيستم مذكور -هاي اعمال هر يك ازآنها مربوط
تهيه.ت توسط اسرارتجاري خواهد بودترازحماي حمايت از حق اختراع پرهزينه احتماالً.شود

و ثبت آن تا رسيدن به مرحله دريافت ورقه اختراع، مستلزم هزينه هايي تقاضانامه حق اختراع

هاي دستيابي به حق اختراع، اعمال حق مزبور در مقابل عالوه بر هزينه. براي مخترع است

هر چند حمايت ازطريق نظام.(W. Kitch,1998 , p.265)اشخاص ثالث نيز مستلزم هزينه است؛

به دنبال نخواهد داشت ولي دستيابي به اسرار تجاري هزينه و رعايت تشريفات را هاي ثبت

هزينه انجام.براي مثال. حمايت از طريق حقوق اسرار تجاري نيز بدون هزينه نخواهد بود

وط به پرداخت هاي مرباقدامات امنيتي توسط دارنده براي جلوگيري از افشاي اسرار، هزينه

و ترك  به كاركنان مطلع از اسرار تجاري شركت، جهت جلوگيري از استعفا و مزايايي حقوق

و .)(W. Leuzzi, 1984, p.159... شغل

.W(در نظام حق اختراع حمايت مطلق است. تفاوت پنجم به دامنه حمايت مربوط است

Kitch, 1998, p.266 (در برابر تمام اشخاص ثالث حمايتبه عبارت ديگر از دارنده حق اختراع

به مي و مهندسي معكوس نيز به عنوان وسايل مجاز جهت دستيابي و حتي اختراع مستقل شود

كه شخصي از راه انجام تحقيقات. گردنداختراع ثبت شده، تلقي نمي بنابراين در صورتي

ب به همان اختراع ثبت شده دست يابد، نظام حق اختراع هيچ حمايتي راي فرد دوم در مستقل

به حمايت از مخترع اول نمينظر نمي و عمل وي باعث ورود خلل  , Erkal 2004)شود گيرد

p.8(.هاي غير ولي در نظام اسرار تجاري حمايت از دارنده تنها در برابر افشا از طريق شيوه

به تمام اشخاص ثالث تسري داده نمي3مجاز و اخ است كه از طريق تراع شود؛ اشخاص ثالثي

مستقل يا مهندسي معكوس به اختراع مورد بحث دسترسي پيدا كنند، سبب نقض حقوق دارنده 

.)Erkal , 2004, p.9(شوند اسرارتجاري نمي

و بدون دستيابي غير قانوني، به همان اختراع دارنده.1 اختراع مستقل عبارتست از اينكه مخترعي از راه انجام تحقيقات مستقل

.اسرار تجاري، دست پيدا كند

هاي غير قانوني، چنانچه افشا سبب قرار گرفتن اطالعـات در قلمـرور صورت افشاي اسرار تجاري ولو با استفاده از شيوهد.2

.عمومي شود، حقوق اسرار تجاري، حمايتي از دارنده انجام نخواهد داد

ازهاي غيرمجاز دستيابي، به نقل از قانون اسرار تجاري ايالت ماساچوست امريكا عبارت شيوه.3 نقض تعهد راز داري، نقض: ند

قرارداد، سرقت، رشوه دادن به كارمندان يك شركت جهت دسترسي به اطالعات، اظهار اطالعات خالف واقع بـه عنـوان يـك 

و  .مشتري بالقوه جهت كسب اطالعات ... 
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به اين نتيجه رهنمون مي شود كه نظام حمايت موضوعات مطرح شده در اين مبحث ما را

و اطالعا و نظام حق اختراع با از اسرار تجاري با امكان حمايت از اطالعات فني ت شغلي

هاي قابل ثبت به عنوان دو نظام حمايتي مستقل در كنار يكديگر امكان حمايت از تكنولوژي

. وجود دارند

از-گفتاردوم  تجاري يا حق اختراع اختراعات؛ حقوق اسرار گزينش طريقه حمايت
كه حما به همان اندازه و از جمله اختراعات به ابزارهاي حقوقي يت مؤثر از اموال فكري

به معيارهاي اتخاذ شده توسط مخترعان نيز متكي موجود وابسته است،

.)(Hettinger,1989,p.35 باشدمي

كه چون حقوق اسرار تجاري حمايت كمتر از مبتكران عده اي از حقوقدانان بر اين باورند

 فرد معقول با در اختيار داشتن ابتكار قابل ثبت در كند، پس هيچنسبت به حق اختراع اعمال مي

به حق اختراع كوتاهي نمي به عبارتي در انتخاب راهكار حمايت از ابتكارش، حق دستيابي كند؛

بر اساس اين استدالل، حقوق اسرار تجاري از اختراعات. اختراع از ارجحيت برخوردار استد

و بديع بودنبه لحاظ دارا بودن مرحله ابت(ترسطح پائين مي)كاري كند حمايت

Hettinger,1989,p.36)(.را. رسداين استدالل درست به نظر نمي براي مردود دانستن آن سه مثال

 p.63 :(Friedman , 1991,(مالحظه كنيد 

و معتقد است معادل دوره زماني حقوق انحصاري مثال اول، مخترع ابتكار قابل ثبتي دارد

به اين اعطايي توسط نظام حق  اختراع، زمان الزم است تا فردي ديگر از راه تحقيقات مستقل

. اختراع دست يابد، ولي اختراع از ارزش اقتصادي كمي برخوردار است

به نظر برسد؛ انتخاب نظام حمايتي حق اختراع، شايد در ابتداي امر تصميم مخترع واضح

به بار مي  ولي ممكن است انتخاب شيوه.دآورچون اين سيستم حمايت بيشتر را براي وي

كه. هايي باشد كه با منافع وصولي در آينده جبران نشودحمايتي مذكور مستلزم هزينه در حالي

به طور حتم از اين هزينه ميدر سيستم اسرار تجاري هاي شود، هر چند هزينهها اجتناب

به جلوگيري از افشاي سر مطرح مي د متناسب با ارزش سر ها بايشود، ولي اين هزينهمربوط

كه سر از ارزش كمي. تجاري براي دارندگان احتمالي آن باشد بدين ترتيب، زماني

در چنين شرايطي. هاي جلوگيري از افشاي آن نيز بايد پايين باشدبرخورداراست، هزينه

حمايت از طريق نظام اسرار تجاري نسبت به حمايت از طريق نظام حق اختراع ارزانتر خواهد 

كه از انتخاب طريقه بو و ممكن است تفاوت در هزينه بيشتر از تفاوت در منافعي باشد د

به زمان طوالنيحمايتي حق اختراع، به دليل حمايت گسترده و نياز تر جهت اختراع مجدد، تر
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و منافع براي مخترع، كفه هزينهبنابراين در موازنه هزينه. شودناشي مي ها با انتخاب شيوه ها

 p.64 .(Friedman , 1991,(.تر خواهد بود حق اختراع، سنگينحمايتي

و معتقد است بيشتر از مدت اعتبار حق مثال دوم، مخترع ابتكار قابل ثبتي در اختيار دارد

به آن اختراع دست  اختراع زمان الزم است تا اشخاص ديگر بتوانند از راه تحقيقات مستقل

.يابند

ب ين حمايت از طريق حق اختراع براي دستيابي به يك حمايت در اين مثال، انتخاب مخترع

به صورت اسرار تجاري با شانس بهرهقوي مندي از منافع براي يك دوره تر، يا حفظ آن

ميطوالني اگر مخترع تصور كند كه شيوه حمايتي اسرار تجاري متضمن سود بيشتر. باشدتر

كه.اين روش راانتخاب خواهد كرد بود، براي او خواهد دراين حالت مخترع براين باوراست

كه با تحصيل حق اختراع عايدش مي و اختراعش ارزش اجتماعي بيشتر از آنچه شود، دارد

چه-كنداين موضوع را با ناتواني مبتكران ديگر در دوباره ساختن اختراع مذكورسعي مي اگر

. اثبات كند- به لحاظ قانوني درانجام چنين عملي آزاد باشند 

ميحق كند؛ زيرا حقوق اسرار تجاريوق اسرار تجاري در اثبات اين ادعا به مخترع كمك

كند، پس اگر شخصي بخواهد به اختراع مذكور امكان دستيابي غيرمجاز به اختراع را ممنوع مي

دستيابي از طريق . p.66 (Friedman ,1991,(اي جز تحقيقات مستقل ندارد دست يابد چاره

به سادگي امكانهاي مجاز شيوه به دليل پيشرفت فناوري ، به ادعاي مخترع .پذير نيستنيز

 دارد ولي (Unpatentable Invention)مثال سوم، در اين مثال مخترع اختراع غيرقابل ثبتي

كه او معتقد است زمان الزم براي دستيابي مخترع ديگر به آن اختراع معادل زماني است

رامي به عنوان يك سر، بدست بياوردتواند سود مناسب در اين خصوص. با حفظ آن اختراع

و  مي كند كه اختراع مذكور، ابتكاري بديهي مرجع صالح رسيدگي كننده به شرايط ثبت، تصور

به طوري كه ممكن است  و برخورداري از مرحله ابتكاري است؛ فاقد عنصر بديع بودن

به زودي به آن دست يابد ر. شخص ديگر - مرجع صالح- و، اداره ثبت اختراع مربوطهاز اين

به مخترع است، زيرا اعطاي حق اختراع انحصاري در ازاي افشاي مخالف اعطاي ورقه اختراع

و هزينهمشخصات آن جهت بهره و مندي افراد جامعه، موازنه نفع اجتماعي را بهم خواهد زد

كه از افشاي آن نصيب جامعه مي كه جامعه تحت حقوق شود كمتر از پاداشيمنفعتي  است

 p.65 .(Friedman , 1991,(دهد انحصاري به وي مي

و به نظر برسد كه پيرو نظر اداره ثبت اختراع، اختراع مذكور غيرقابل ثبت بوده شايد چنين

باشد ولي ممكن است مخترع تالش امكان برخورداري از طريقه حمايتي حق اختراع ميسر نمي

در اين حالت دو نتيجه. را با سري نگه داشتن اختراعش اثبات كندكند تا خالف اين موضوع 

به همان: مفروض است و شخصي ديگر، سال بعد اگر تصور مخترع از اختراعش اشتباه باشد
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و محروم اختراع دست يابد؛ درستي نظر اداره ثبت در خصوص غيرقابل ثبت بودن اختراع

و هيچ اختراع كامالً شود، وليساختن مخترع از حق اختراع ثابت مي  اگر حق با مخترع باشد

به صورت سر، او معادل تقريبي پاداشي را مشابه ساخته نشود، در آن صورت با حفظ اختراع

مي. آورد، كسب كرده استكه از قابل ثبت بودن اختراع بدست مي كند بدين ترتيب او اثبات

و اختراع، شايستگي كه اداره ثبت در تصور غيرقابل ثبت بودن اختراع وي دچا ر اشتباه شده

نظر از صرف. p.66 (Friedman,1991,(حمايت بر اساس نظام حق اختراع را داشته است

و اداره ثبت در مثال سوم، اين مورد منعكس كننده عدم تكافوي  اختالف ديدگاه بين مخترع

از5هر چند ممكن است ظرف. نظام حمايتي حق اختراع است  راه سال همان اختراع

به علت فقدان مرحله ابتكاري ساخته شود، ولي نظام حق اختراع و تحقيقات مستقل

طي  كه مي5دربردارنده هيچ مقرراتي در رابطه با اختراعاتي شود سال اعتبارشان منقضي

هاي سيستم حق اختراع مناسبتي باهزينه ترتيب، پاداش دادن به مخترع از طريقبدين. نيست

به وي نخواهد داشتاجتماعي اعطاي    (Friedman, 1991,p.66).حقوق انحصاري

و مخترع به به درستي از اعطاي حق اختراع امتناع كرد در مثال مذكور، اداره ثبت اختراع

به جاي آن، مورد استفاده قرارداد     Friedman,1991). درستي حمايت از طريق اسرار تجاري را

(, p.66 مياي بدين ترتيب صحت فرضيه  حمايت از طريق حقوق اسرار": اشتد كه اعالم

مي"تجاري مختص اختراعات فاقد مرحله ابتكاري است به داليل، رد و مخترعان شود

(مختلف شيوه حمايتي اسرار تجاري را براي حمايت از اختراعاتشان انتخاب خواهند كرد

,1991 , p.66 .(Friedman نه تر از حق به طور ضروري پاييناسرار تجاري نقشي متفاوت، ولي

، ايفاء مي .  (D. Blair,2005,p.8). كنداختراع

و حقوق اسرار تجاري در همان حال كه مزاياي رقابتي را براي دارندگان فراهم مي كند

كه شود، انگيزهسبب سبقت آنها از رقيبانشان مي اي براي توليد اختراعات سودآوري است

هاي كنند يا در نظام حمايتي حق اختراع جذابيترا برآورده نميمعيارهاي نظام حق اختراع 

براي مثال، ممكن است مدتي كه . (Verma ,p.733). شودالزم براي مخترعان آنها، مشاهده نمي

به طول مي و ماهوي ثبت اختراع انجامد باعث شود اختراع شرط جهت برآوردن شرايط شكلي

ات نيز عدم قطعيت در قلمرو حمايت ازحق اختراع گاهي اوق. جديد بودن را از دست بدهد

، باعث كاهش جذابيت اين1نسبت به برخي از موضوعات، براي مثال نرم افزارهاي كامپيوتري

كه آيا علينظام حمايتي مي و رغم سرمايهشود؛ زيرا براي مخترعان مشخص نيست گذاري

 
دبراي مثال رويه قضايي امريكا در يك مورد اعطاي حق اختراع به برنامه.1 و ر يك مورد ديگر عـدم پـذيرش هاي كامپيوتري

(هاي رياضي استحمايت از آنها، به علت وجود الگوريتم ).به نقل از منبع فوق.
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به حق اختهزينه ميهاي صورت گرفته در راه انجام تحقيقات، نهراع دست پيدا .M(.يابند يا

Besen, 1991, p.8 (
كه در نتيجه مي و نظام حق اختراع دو روشي هستند توان گفت حقوق اسرار تجاري

و بطور خاص اختراعات از آن استفاده  مخترعان اغلب براي حمايت از اموال فكريشان

م. كنند مي كه اعتقاد داشته باشنديآنها راهكار حمايتي اسرار تجاري را زماني انتخاب :كنند

پر)1 به ارزش اقتصادي ابتكارشان وبازده آن بسيار  حمايت ازطريق حق اختراع نسبت

 هزينه تراست؛

دهد كه كمتر ازمنافعمي- درازاي افشاي اختراع- نظام حق اختراع به آنها پاداشي)2

 احتمالي حق اختراع است؛ 
1باشد؛ اختراع قابل ثبت نمي)3

. باشدحمايت از اختراع بر اساس نظام حق اختراع كافي نمي طول دوره)4

 اثر حقوق اسرار تجاري بر حق اختراع-مبحث دوم
و نظام حق اختراع اكنون با پس از شناسايي امكان انتخاب ميان نظام حمايتي اسرار تجاري

ااين پرسش مواجه مي به عنوان جانشين حق ختراع مطرح شويم كه آيا حقوق اسرار تجاري تنها

 است؟ 

گفتار(اين موضوع به ترتيب در بحث حقوق اسرار تجاري؛ جانشين حق اختراع يا مكمل آن

مي) گفتار دوم(و بحث اختراعات فرآيندي) اول .شودمطالعه

آن-گفتار اول  حقوق اسرار تجاري؛ جانشين حق اختراع يا مكمل
و تكميل آن ايده تا مرحلهدر. شودفرآيند اختراع با تصور يك ايده آغاز مي  طي توسعه

ميتجاري و راهسازي اختراعات، مخترعان پتانسيل آن ايده را بررسي هايي را كه در آنها كنند

. كنندايده جديد است، شناسايي مي

كه يكي طي اين فرآيند مكمل يكديگر هستند تا جايي و اسرار تجاري در نظام حق اختراع

كنقشي را ايفاء مي در .Erkal ,2004, p.10).(ه ممكن نيست توسط ديگري انجام شودكند

به اندازه كافي توسعه داده نشده تا واجد شرايط از طريق حق اختراع باشند -اختراعاتي كه

و قبل از دست به اختراع كاملمراحل اوليه فرآيند اختراع كه- يابي  يا در خصوص اختراعاتي

ح هاي انگيزه مايت بر اساس نظام حق اختراع است،موضوعشان خارج از موضوعات قابل

ميسرمايه .  (Vaver ,p.99)دهدگذاري مخترعان را نظام حمايتي اسرار تجاري پوشش

ممكن است استدالل شود كه در اين حالت هيچ امكان انتخابي وجود ندارد زيرا موضـوع از اسـاس بـر اسـاس نظـام حـق.1

.باشداختراع قابل حمايت نمي
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از بدين ترتيب، نظام حق اختراع از افشاي اختراعات براي استفاده مخترعان بعدي، صرفاً  پس

به مرحله مياينكه آنها مياي خاص از تكامل در موارد فوق، نظام حمايتي. كندرسند، حمايت

و اسرار تجاري مكمل يكديگر هستند   . Erkal ,2004 , p.11)(حق اختراع

بنابراين امكان برخورداري از نظام حمايتي اسرار تجاري براي اختراعاتي كه واجد شرايط

به مخترعان اجازه مي كه دهد تا روي ايدهثبت نيستند، قابل ثبت شوند، كار ها تا زماني

مي.كنند كه اختراع واجد شرايط ثبت شود، مخترع امكان انتخاب بين هر يك از دو زماني

به هر دو روش. سامانه را دارد در واقع بعد از مرحله تكميل فرآيند اختراع، ممكن است

حمايت به عنوان جانشين توجه شود؛ به عبارت ديگر در اين مرحله حمايت از طريق حق 

مياخ  . Erkal ,2004 , p.12)(شوند تراع يا حقوق اسرار تجاري جانشين يكديگر

در مورد اختراعات فرآيندي، اگر فرآيند جديد توليد به كار گرفته شود تا كااليي توليد شود

و در اين خصوص اختراع فرآيندي از طريق حقوق  به فروش رود كه بطور علني در بازار

ر گيرد، چنين استفاده سري ممكن است در تضاد با مدت حق اسرار تجاري تحت حمايت قرا

كه مخترع پس از استفاده سري . Erkal ,2004, p.13)(اختراع باشد به عبارت ديگر در صورتي

به ثبت آن بگيرد با مشكل مواجه خواهد شد؛ زيرا بيش از يك  سال از اختراع فرآيندي، تصميم

ن به حوي مؤثر طول دوره حمايت از اختراع را در نظام وجود استفاده سري بيش از يك سال،

. دهد، هر چند اثبات استفاده سري دشوار استحق اختراع افزايش مي

و در نتيجه مي و حقوق اسرار تجاري در مرحله تكميل اختراع كه حق اختراع توان گفت

ب و ورود و پس از تكميل اين مرحله ه مرحله در طي فرآيند اختراع كردن نقش مكمل داشته

. برخورداري از قابليت ثبت، اين دو نظام نقش جانشين خواهند داشت

 اختراعات فرآيندي-گفتار دوم
و انتخاب نظام حمايتي كه در زمان تعيين اختراعات فرآيندي از جمله موضوعاتي است

از يك طرف، اعمال نظام حق اختراع در اثر. شودمناسب با وضعيت دشوار مواجه مي

و هزينه اجتماعي-ناشي از عدم ارتباط با ارزش اختراعمشكالت  و عدم- در موازنه نفع

 p.159 (,1984,تناسب با مدت اعتبار حق اختراع، براي اختراعات فرآيندي مناسب نيست

(W. Leuzzi.يكي از اين مشكالت كه مرتبط با عدم تناسب حمايت اعطايي با اطالعات افشا

به شده در نظام حق اختراع اس ت، از مشكالت رقيب در تشخيص ماهيت فرآيند يا شرايط

به استناد آن از اعمال سياستكار برده شده، ناشي مي كه هاي حمايتي مؤثر حق اختراع شود
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مي آيد به عمل به عنوان1.ممانعت از طرف ديگر، هر چند اعمال نظام اسرار تجاري

كهي جهات حمايتي ضعيفشود ولي از بسيارجانشين نظام حق اختراع مطرح مي تر از آنچه

مينظام حق اختراع تأمين مي حل خاص براي حل اين مشكل هيچ راه. گيردكند، در نظر

و شرايط خاص هر مورد تعيين كننده نوع مناسب حمايت از اختراعات  وجود ندارد

به. فرآيندي خواهد بود  در تالش براي تعيين نوع مناسب حمايت، در شرايط خاص بايد

:p.160) (W. Leuzzi ,1984,موضوعات زير توجه شود

 ها قابل حمايت است؟ موضوع اختراع براساس كدام يك از سامانه-1

به موضوعات قابل حمايت در هر يك از نظام هاي حمايتي حق در اين مرحله توجه

و اسرار تجاري از اهميت برخوردار مي . باشداختراع

مي-2 ؟آيد حمايت چگونه بدست

اين مرحله متضمن دقت كافي در خصوص شرايط اعطاي حمايت در هر يك از دو سيستم

. مذكور است

مي-3  شود؟ چه حمايتي فراهم

و آنچه و قلمرو حمايت در هر يك از دو نظام است اين موضوع مشخص كننده محدوده

ا. در اين مرحله قابل توجه است ختراعات مستقل عدم حمايت از دارنده اسرار تجاري در برابر

 حق اختراع را در برابر تمام اشخاص (M . Maurer, 2002, p.535).يا مهندسي معكوس است 

. دارد

مي-4  رود؟ حمايت چگونه از بين

و شرايط معتبر به طول دوره حمايت آنچه در اين قسمت از اهميت برخوردار است توجه

. ماندن حمايت در هر يك از دو نظام حمايتي است

ميصرف باشد، نظر از عوامل فوق آنچه در مورد موضوع اختراعات فرآيندي حائز اهميت

نمايد، در وضعيتي است كه در آن مخترع اول اقدام به انتخاب نظام حمايتي اسرار تجاري مي

اين ميان مخترع بعدي كه از راه تحقيقات مستقل به همان اختراع دست پيدا كرده، تصميم 

نمي و كسب حمايت از طريق نظام حق اختراع اقدام كند گيرد به ثبت اختراع سبت

 M . Maurer, 2002, p.537)(به تعارض مي كانون وكالي امريكا نتايج. شود؛ اين موضوع منجر

و اسرار تجاري با آن مواجه مي شوند، مطرح احتمالي چنين وضعيتي را كه دارنده حق اختراع

:(W. Leuzz ,1984,p.169)رده استك

. حق اختراع مخترع دوم بر اساس استفاده مقدم از اسرار تجاري صحيح نيست-1

ميمنافعي كه جامعه از افشا.1 آورد با حق انحصاري كه در ازاي آن به مختـرعي اطالعات مربوط به اختراع فرآيندي به دست

و در يك رابطه مبتني بر توازن نيست-هاي اختراعات فرآيندي به علت پيچيدگي-شودداده مي . برابر
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مي-2 و موضوع سري بودن از طرف استفاده كننده از اسرار هر دو طرف داراي حق باشند

نه(تجاري   اعتبار حق اختراع مخترع) خواه اختراع براي اشخاص ثالث شناخته شده باشد يا

. دهددوم را تحت تأثير قرار مي

به استفاده از اختراعش ادامه-3 كه  براي دارنده اسرار تجاري حق شخصي وجود دارد

حق شخصي(دهد ولي حق اختراع مخترع دوم در برابر تمام اشخاص ديگر معتبر است

به مجوزهاي داده شده قبل از صدور ورقه اختراع نيز سرايت كند ).ممكن است

به مخترع دوم در برابر همه اشخاص از جمله مخترع اول-4  استفاده-حق اختراع اعطايي

. معتبر است- كننده از اسرار تجاري

كه نمونه كه اين تعارض در آنها با كمال تعجب بايد گفت و دعاوي كمي وجود دارد ها

.ه است، هر چند پيشنهاداتي براي حل تعارض شد(W. Leuzz ,1984,p.169)حل شده باشد

و اينكه او نخستين كسي نيست كه عده اي بر ترس مخترع دوم مبني بر اطالع از وجود اختراع

ميعده.) (Bennett,p.742كنند آن اختراع را انجام داده باشد، استناد مي كنند كه اي هم پيشنهاد

 بپردازد، براي حل مشكل بهتر است دارنده اسرار تجاري حق امتيازي به دارنده حق اختراع

و بدين وسيله بدون ايجاد مزاحمت به بجاي اينكه درگير مشكالت ناشي از طرح دعوا شود

 (Jorda,p.593).استفاده از اختراع ادامه دهد 

خالصه پرونده بدين شرح.1جديدترين دعوا از نظر رويكرد اول، دعواي دانلوپ است

: است

چوي مصنوعي شركت سيرلين استفاده شخصي به نام بوتچ واگنر از كائو1964در پائيز

كه بدون برش باشد واگنر تعداد بسيار. كرد تا روكشي مناسب براي توپ گلف توليد كند

و سفارشزيادي از توپ هاي متعدد هاي گلف داراي روكش موصوف را در بازار توزيع كرد

تا واگنر از شركت مزبور درخواست مقدار زيادي كائوچ1965در سال. دريافت كرد و كرد

حق1965هاي سفارش داده شده را توليد كند ولي در اكتبر توپ  در حالي كه هيچ تقاضانامه

با. اختراعي براي كاالي توليديش به ثبت نرسانده بود، درگذشت در اين فاصله، دانلوپ

به1966اظهارنامه حق اختراع امريكايي ثبت شده در فوريه  ، با ادعاي حق تقدم نسبت

 در خصوص همان اختراع، حقوقي را بدست1965اظهارنامه انگليسي ثبت شده در فوريه

حق. آورد كه دانلوپ در صدد اعمال حق اختراعش در برابر شركت رام گلف بود، زماني

شداختراع مذكور به استناد استفاده مقدم عمومي از توپ . هاي گلف واگنر، غيرمعتبر اعالم

كه در بهترين حالت، استفاده مقدم يك استفاده عموميدادگاه بر اين امر تأي غيرآگاهانه يد كرد

و بطور مؤثرهبوده، ولي استفاده مذكور استفاد اي پنهاني يا مخفي نبوده؛ زيرا واگنر به سرعت

 
1.Dunlop Holding Lltd. v. Ram Golf Corp (1976).                                                
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به بازار عرضه كرده استتوپ 1به رغم اين واقعيت كه تركيب شيميايي دقيق. هاي گلفش را

و تشخيص نبود، استفاده روكش توپ گلف، توسط  شخصي ماهر در آن فن قابل تعيين

و سبب ابطال حق اختراع به مي كرد غيرآگاهانه عمومي، منافعي را از آن اختراع نصيب عموم

 (Jorda,p.593).شدعلت فقدان عنصر جديد بودن مي

د به عنوان مدركي دال بر اينكه اختراع مخترع به موجب برخي از مفسران اين رأي را وم

به حساب آورده  (W. Leuzz ,1984,p.170). انداستفاده مقدم از اسرار تجاري ابطال خواهد شد،

به طور علني كه اگر چه چنين توصيفي، زماني كه اختراع محصول يا تركيب شيميايي باشد

ا مي رسد ولي به استفاده سري و مورد استفاده قرارگرفته است، صحيح به نظر ز فروخته شده

. (W. Leuzz ,1984,p.169)شود يك فرآيند، تسري داده نمي

كه اختراع مستلزم استفاده از به صراحت تصديق كرد، زماني در قضيه دانلوپ دادگاه

دستگاهي باشد، منافع استفاده از آن دستگاه نبايد براي هيچ كس جز براي مخترع قابل دستيابي 

كه محصول ناشي از آن اين استدالل بايد حداقل در جايي. باشد به فرآيند تسري داده شود

و استفاده كننده از اسرار تجاري صرفاً آن فرآيند قبالً كاالي تجاري شده باشد يكي از منتفعان

) (Gillman V. Stern (1940)در پرونده گيلمن (W. Leuzz, 1984,p.170) اختراع فرآيندي باشد

و بنابراين استفاده سري" سرياستفاده"دادگاه چنين حكم داد كه ، استفاده اي عمومي نيست

مقدم توسط هاس از دستگاه دوخت تشك بادي، اختراع بدست آمده در خصوص دستگاه

قاضي در پرونده گيلمن در تفسير قانون بيان. مذكور توسط گيلمن را از اعتبار نينداخته است

را": كرد كه دستگاه مذكور وبه]در اين پرونده[كسي  طور سري مورد استفاده قرارداده

 نيست، بلكه]اول[محصول ساخت آن دستگاه را به طور علني در بازار فروخته، مخترع

را]قابل بحث[تنها موضوع .... شخص ثالثي است كه اختراع  اين است كه آيا استفاده مقدم

و و مقررات بوده يا نه به درستي ثابت شد براي دانش عمومي افشا نكرده، در محدوده قانون

و افشا در محدوده قانون سبب از بين("  (W. Leuzz, 1984,p.171)كه اين طور نبوده است

.رفتن عنصر جديد بودن نشده است (

كه از استفاده مقدم منافعي را دريافت كرده است، تمايز مزبور ميان دو رأي، در تعيين كسي

تج يعني كه. اري، قابل طرح استاستفاده كننده عمومي يا كاربر اسرار بدين ترتيب زماني

توان گفت كه عامه كند، نميمخترع اول، اختراع فرآيندي اش را به عنوان سر تجاري حفظ مي

اختراعحق اند بنابراين استفاده ابطال كننده يا غيرمعتبر كنندهمردم از آن اختراع منتفع شده

) فرآيندي(؛ در نتيجه هر حق اختراع (W. Leuzz, 1984,p.170)مخترع دوم، شكل گرفته است

.تركيب شيميايي روكش توپ گلف در اين پرونده، تشكيل دهنده يك سر تجاري بود.1
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 ,W. Leuzz) بعدي نبايد به واسطه استفاده مقدم اسرار تجاري توسط ديگري، از اعتبار بيفتد

1984,p.170) 
و استفاده كننده مقدم از اسرار تجاري، دو به وضعيت مخترع دوم رويكرد دوم نسبت

د. بخش دارد و دوم اينكه در نخستين بخش اينكه دارنده اسرار تجاري اراي برخي حقوق است

و سري بودن فرآيند،- دارنده حق اختراع- خصوص حقوق مخترع به پنهاني  با توجه

. (W. Leuzz, 1984,p.172)شوداظهارنظر مي

به حقوق دارنده اسرار تجاري و قوانين فدرال اياالت متحده امريكا نسبت قانون اساسي

كه مانعي. ساكت هستند وجود نداشته باشد، قانون حق اختراع فدرال استفاده بيش در صورتي

از يك سال از بعد از كسب حمايت از طريق حق اختراع براي فرآيند مذكور را توسط هر 

حق ,p.172)  .(W. Leuzz,1984كند شخصي ممنوع مي قانون حق اختراع فدرال امريكا دارنده

و هيچ حقي دارد تا ديگران را از ساخت،اختراع را مجاز مي و فروش اختراع منع كنند  استفاده

بنابراين، هر نوع استفاده، حتي استفاده سري. كندرا براي كاربر مقدم اسرار تجاري ايجاد نمي

در واقع، حق اختراع صادر نشده نبايد صرفاً بر اساس حقوق. شودتوسط اين قانون منع مي

و فروخته است شخصي كه فرآيندي را قبل از اعطاي حق اختراع، سا خته، استفاده كرده

 (Reissue Patent) ورقه اختراع صادر شده يك ورقه اختراع مجدداً منتشر شده. محدود شود
و فقط در صورتي كه حق حائل شده ، ادعايي از حق اختراع)حق كاربر اسرار تجاري(است

و اوليه مي ن ترتيب، استفاده كننده بدي1.شوددوباره منتشر شده را نقض نكند حق اختراع اصلي

به اختراع فرآيندي مياز اسرار تجاري با حقوق ناشي از قواعد عمومي نسبت شود، اش رها

كه اختراع سري نباشد از بين مي  ,p.172) .(W. Leuzz,1984رودالبته اين حقوق موقعي

رار تجاري در فرآيندي كه متعاقباً توسط فردي ديگر به عنوان اختراع ثبت شده، دارنده اس

كه مقدم بر صدور ورقه اختراع بطور علني از فرآيند مذكور  نبايد هيچ حقي بيشتر از كسي

 هاي ايوانس در پرونده2آراء ديوان عالي. ,p.172)  (W. Leuzz,1984 استفاده كرده، داشته باشد

Evans V. Jordan (1815) )(و آگوامAgawam v. Dordan (1868))(كهدبه وضوح نشان مي هد

استفاده عمومي مقدم بر صدور ورقه اختراع هيچ حقي را براي استفاده كننده مقدم ايجاد 

كه صدور ورقه اختراع به موجب قانون خاص باشدنمي   (W. Leuzz,1984, p.172).كند، هر چند

براي مثال بـه(، معموالً در مواقعي كه به داليلي حق اختراع اعطايي، غير معتبر اعالم شده"ورقه اختراع مجددا صادر شده".1

و فقدان شرط جديد بودن  پس از اثبات غير مؤثر بـودن داليـل اعالمـي توسـط مختـرع، صـادرو) علت اثبات استفاده مقدم

.گرددمي

 ديوان عالي اياالت متحده امريكا.2
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 مقدم در اين سه پرونده، استفاده عمومي. كند از اين ديدگاه طرفداري مي1پرونده جديدتر رايدو

از اختراع هيچ حق قابل استنادي در برابر مخترع بعدي كه اقدام به ثبت آن كرد، ايجاد ننمود
1984,p.173)  .(W. Leuzz, 

مي كه اگر سري بودن در ارتباط با موضوع سري بودن مؤثر بر اعتبار حق اختراع گفته شود

و اختراع مستقل بعدي در حالي اتفاق بيفتد موفقيت به عنوان يك كل، هيچ آميز بوده كه مردم

اي نبرده باشند، بنابراين اطالعي از فرآيند مشمول اسرار تجاري نداشته يا از آن بهره

طور كه در رويكرد اول بحث شد، مخترع با استفاده مقدم ابطال كننده اعتبار حق اختراع، همان

. (Robbins, p.574)شودمواجه نمي

به نفع متخصصان باشدرسدبه نظر مي به مخترع حقي. رويكرد سوم بيشتر اين رويكرد

و قابل اعمال در برابر تمام افراد بجز استفاده كننده مقدم از اسرار تجاري مي و معتبر دهد

ميبدين  W.LEUZZ)شود وسيله استفاده كننده از اسرار تجاري در كل كنار گذاشته
,19984,p.172.(به استفاده كننده از اسرار تجاري اين چنين ديدگاهي از  لحاظ حقوق شخصيت

به صورت امكان را مي دهد تا از حق اختراع اعطايي منتفع شود، زيرا در اصل او فرآيند را قبالً

به عنوان عوض اين عمل، مجوز  و و غير قابل دسترس براي عموم حفظ كرده است سري

ميبدون پرداخت حق االمتياز در رابطه با اخترا و به عبارتي به استفاده از فرآيند ع، دريافت كند

 . (W.LEUZZ ,19984,p.173)دهد ادامه مي

و احتماالً از آن مهم تر، اينكه استفاده كننده از اسرار تجاري از حق مخترعان عالوه بر آن

و ممانعت از اشخاص ثالث از بكارگيري اختراع،) دارندگان حق اختراع( براي محروم كردن

و بدين وسيله رقبا را از استعمال فرآيند براي يك دوره زمانيمنتفع مي در17- شود  ساله

مي-امريكا  (W.LEUZZ ,19984,p.174). كند محدود

كه به عنوان اسرار تجاري از طريق قواعد توجه به تعداد اختراعات فرآيندي ثبت نشده

ال  مي) در امريكا(كامن ميحمايت كشوند، روشن ه اين رويكرد، انتخاب معروفي در ميان كند

. متخصصان است

و رويكرد مغايرت با قصد از حكم به نظر برخي از حقوقدانان امريكايي، اين نتيجه اما

به عنوان عاملي بازدارنده نسبت به نظام قانون اساسي را نشان مي دهد؛ زيرا اين رويكرد صرفاً

و بدين ترتيب، عمومحق اختراع عمل مي  را از انتفاع از افشاي اوليه قانون حق اختراع در كند

و محروم مي بي نصيب  W.LEUZZ) كندنظر گرفته تا اختراع كردن را تشويق كند،

,19984,p.173(حق استفاده كننده اسرار تجاري براي تداوم استفاده از فرآيند به نحوي كه اغلب 

و رويكرد ح" منصفانه"به عنوان نتيجه و دعاوي كه مايت كمي را در پرونده پيشنهاد شده، ها

 
1. Raido Position Finding Corp v. Bendix Corp. (1963). 



و نظام حق اختراع 57 مقايسه نظام حمايتي اسرار تجاري

و قضاوت قرار گرفته، به خودش اختصاص داده استمورد تصميم به عالوه، درك اين. گيري

كه با اعمال حق موضوع سخت است كه چرا بايد به كاربر اسرار تجاري حقوق بيشتر از كسي

اگر واقعاً در . (W.LEUZZ  ,19984,p.172)دهد، داده شود اختراع امكان استفاده را از دست مي

تعيين كسي كه منفعتي را از استفاده مقدم دريافت كرده، تمايز وجود داشته باشد، در آن 

به زيان كاربر اسرار تجاري بر مي زيرا طرفي كه با اعمال حق اختراع. گرددصورت كفه ترازو

و استفاده از اختراع را از دست مي ازامكان دخالت برداري كند اختراع بهرهدهد تالش كرده تا

و اين دو، اهداف نظام حق  و استفاده عموم از اختراع شود و بدين وسيله سبب افشاي اوليه

ممكن است) استفاده كننده مقدم غير از دارنده اسرار تجاري(يك چنين فردي. اختراع است

و مبالغي را و تجاري سازي اختراع اقدام كرده وبه شروع مرحله توليد انبوه  در راه تحقيق

R(توسعه & D(1)و در عوض برخورداري از حق انحصاري صرف) با هدف افشاي اختراع

كه فرد مزبور هيچ حقي (W.LEUZZ ,19984,p.173).. كرده باشد  در چنين شرايطي چرا وقتي

به ثبت آن اقدام(نسبت به اختراعش در برابر مخترع موفق دارنده حق اختراع كه زودتر نسبت

، دارنده)دهكر به ذهنش خطور كرده است ندارد، حتي اگر مخترع دومين نفري باشد كه اختراع

و استفاده كننده مقدم بايد حق استفاده از اختراع را داشته باشد؟  اسرار تجاري

و بطور عمد تالش2كاربر اسرار تجاري تنها كه از فرآيند منتفع شده است  فردي است

به او لقب شا براي عموم حفظ كند؛ بدين ترتيب، نميكرده تا اختراعش را از اف "توان
 W.LEUZZ). را داد- پس از صدور ورقه اختراع-، جهت استفاده از اختراع"سزاوار

(,19984,p.173 .و با استناد به حقوق شخصيت، سري دادگاه به نفع دارنده اسرار تجاري ها نبايد

و محروم بودن جامعه از  به نفع وي اقدام به نگه داشتن اختراع و استفاده از آن را ناديده گرفته

  M. Besen, 1991)صدور رأي مبني بر استفاده از اختراع مشمول حق اختراع مخترع دوم نمايند 

p.20(.

به عنوان معرف شخصيت، در احتماالً تنها توجيه براي وجود حق كاربر اسرار تجاري

و كسب حمايت از طريق نظام حق اختراع جايي است كه مخترع فرآيند از عهده پيگير ي

به عنوان تنها وسيله موجود براي و از اين رو، حمايت از طريق اسرار تجاري را برنيامده است

كه در پيگيري. حمايت از اختراعش انتخاب كرده است اين استدالل نه تنها براي متقاضياني

مينبودههاي حق اختراعشان در سيستم حق اختراع موفق تقاضانامه شود، بلكه در اند، اعمال

كه سابقه اي روشن مبني بر اينكه قبل از انتخاب سيستم اسرار تجاري، تحقيقاتي درباره جايي

 
1.Research and Development. 

كه.2  با حفظ اختراع به عنوان سر مانع استفاده عموم شده، عبارت تنها فرد بدين جهت به كار رفته كه وي تنها شخصي است

.و گرنه ممكن است استفاده كننده گان ديگري نيز از اختراع وجود داشته باشد
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و نتيجه تحقيقات غيرقابل ثبت بودن فرآيند را نشان مي دهد، قابل ثبت بودن فرآيند انجام شده

 (M. Besen, 1991 , p.21). شودنيز اعمال مي

و مناسب بودن رويكرد سوم انجام اگر چه ممكن است استدالل مزبور در راستاي منطقي

ترين آنها فرصتي براي مهم. گرفته باشد، با وجود اين، موانع جدي براي پذيرش آن وجود دارد

كه از طريق آن تالشي خفيف براي ثبت كردن فرآيند صورت مي و از سوءاستفاده است گيرد

كه اگر روزي ورقه آن پس حمايت از طريق اسر به اين اميد انتخاب مي شود ار تجاري

اختراعي براي آن فرآيند سري صادر شد، حقوق مربوط به شخصيت به عنوان مستند به ياري 

و براي وي قابل استفاده باشد عالوه بر اين اگر شخص مخترع بداند. كاربر اسرار تجاري آيد

اختراع صادره براي ديگري، استناد به حقوقكه در صورت عدم موفقيت براي استفاده از حق 

به(شخصيت قابل استفاده خواهد بود انگيزه موفق شدن در جريان پيگيري كسب حق اختراع 

كه مستلزم هزينه  ,M. Besen). به شدت كاهش خواهد يافت) هاي كالن باشدويژه در جايي

1991 , p.21(

به وجود حقي در ارتباط با شخ صيت دارنده اسرار تجاري داده شود، در سرانجام اگر حكم

به ثبت تقاضانامه،  و مسائل مربوط تعيين قابل ثبت بودن اختراع فرآيندي قبل از تحمل هزينه

به  و روشن نباشد، يعني در موارد اشتباه كردن نسبت كه تصميم مشخص به ويژه در مواردي

و محرك بيشتر وجود دارد ، انگيزه بنابراين، فرصت سوء . (M. Besen, 1991 , p.22)ثبت اختراع

به هر يك از علت و عوامل انصاف استفاده نسبت در اثبات حق (M. Besen, 1991 , p.22) ها

به عبارت ديگر (M. Besen, 1991, p.22)شخصي در شرايط مذكور در موضع برتر قرار دارد  ؛

. تر استكفه استدالل فرصت سوء استفاده سنگين

گيري مخترع اختراع اين رويكرد بيشترين ارتباط را در خصوص تصميماما رويكرد چهارم؛

مي كند به عنوان كار بر اسرار تجاري ايجاد اين رويكرد از استراتژي تشويق. فرآيندي،

ميتمخترعان به ثبت اختراعا و. شودشان ناشي اين وضعيت خيلي شبيه رويكرد سوم

ميوضعيت تداخلي است كه پس از دريافت حق اخت به وجود آيد؛ تا حدي كه راع مخترع دوم

در اينجا نيز هر دو طرف اختراعي. گيري شودبايد در خصوص حقوق مربوطه طرفين تصميم

و ساخته و مدعي حق نسبت به آن هستنديكسان را طراحي كرده  W.LEUZZ). اند

,19984,p.174) كه كدام طرف، يعني كاربر مقدم اسرار در اين حالت، دادگاه بايد تصميم بگيرد

و آيا اعطاي چنين حقي به پيشبرد  به اختراع دارد تجاري يا مخترع بعدي، حق بيشتر نسبت

 منافع عمومي كمك خواهد كرد يا نه؟

به مخترع اول بسياري از حقوقدانان نمي كه با اعمال انصاف نسبت استفاده كننده(پذيرند

و بيشتر از اخت) اسرار تجاري آنها. راع توسط مخترع دوم ممانعت به عمل آيداز استفاده بعدي
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كه بيان مي و با سري نگه اين استدالل را و ساخته است كند مخترع اول اختراع را طراحي

به مخترع بعدي حق اختراع  و از اين رو به آن شده داشتن آن سبب عدم اطالع مردم نسبت

مياعطا شده است را ناشي از نتيجه در واقع در هر دو وضعيت. دانندگيري بسيار شتاب زده

مندي در هر دو وضعيت اين مخترع اول در واقع عموم را از بهره. يك مخترع اول وجود دارد

و انتفاع از اختراع براي يك دوره زماني، از طريق پنهان نگه داشتن آن اختراع، محروم كرده 

مجوز از دارنده حق در صورت فقدان) اول(در واقع در وضعيت تداخل، اين مخترع. است

اختراع، از حق ساخت، استفاده يا فروش اختراع در برابر مخترع دوم يا دارنده حق اختراع 

مي( مي شود زيرا در واقع مخترع اول) شودكسي كه از نظر قانون اولين مخترع شناخته محروم

.W.LEUZZ ,19984,p.174)(از شايستگي كمتري برخوردار است

 اولي يا استفاده كننده اسرار تجاري، بايد با سرانجام يكساني مواجه از سوي ديگر، مخترع

استداللي كه در اين رابطه ممكن است مطرح شود بر پايه تشابه وضعيت دارنده اسرار. شود

به عنوان مخترع اول مطرح مي و هر شخص ديگري است كه  W.LEUZZ( شودتجاري
,19984,p.174(
به همان اندازه شخصي كه بواسطه رسد سرانجام دارندبه نظر مي ه اسرار تجاري بايد

مي دهد، تداخل حقوقش با دارنده حق اختراع، هر گونه حقي را نسبت به اختراعش از دست

كه شخص اخير تالش كرده تا از سيستم حق اختراع بهره  نامطلوب باشد؛ زيرا در حالي

ك به ايجاد صنايع مفيد و بدين وسيله، تشويق به دستيابي1ندبرداري كند ، كاربر اسرار تجاري

و سري از منافع اختراع تا زماني كه مخترع بعدي باعث شده كه اختراع مذكور ثبت(تنهايي

كه استفاده كننده مقدم از اسرار تجاري سزاوار.، ادامه داده است)شود به نظر نمي رسد بنابراين

كه به عنوان مخترع اول مط .رح بوده، باشدوضعيت بهتر از شخصي ديگري

كند كه حق اختراع به از طرفي قانون حق اختراع فدرال امريكا به وضوح تصريح مي

و هيچ استثنايي مخترع، حق ممانعت ديگران از ساخت، استفاده يا فروش اختراع را مي دهد

 گيري، قانونها در تصميمبراي استفاده كننده اسرار تجاري قايل نشده است، مگر اينكه دادگاه

به نحو ديگري تعبير كنند كه به نفع دارنده اسرار تجاري باشد  W.LEUZZ)مذكور را

,19984,p.174(.اين استدالل با اظهار نظر دادگاه استيناف در پرونده پالمر(Palmer V. Dudzik 

مي. شودمي.1973) :كنددادگاه در اظهار نظر خود چنين عنوان

كه مخترع اختراعش را تبدي" مي زماني به كار ببندد، تواند بينل كرده است تا آن را

و  مسيرهاي متفاوت تالش براي حفظ آن به صورت سري يا تقاضا براي ثبت اختراع، انتخاب

كه. گيري كندتصميم و شرط مزبور مي كند كه پذيرش آن براي قانون بر مخترع تحميل آنچه

 
و شخص اول امكاني براي استفاده بيشتر نخواهد داشت.1 .زيرا در اين مرحله مخترع دوم نسبت به ثبت اختراع اقدام نموده
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كه وقتي او روش اول ميپژوهش خواه مطلوب نيست، اين است را را انتخاب كند، اين خطر

و حق  و كسب ورقه اختراع اقدام كند به ثبت آن كه مخترع دوم همان اختراع قادر باشد نسبت

هاي هدفمند كه دكترين پنهان كاري از منظر سياست. پذيردانحصاريش را بر او تحميل كند، مي

و منطقي است مي شود، اين نتيجه عادالنه به آنها  W.LEUZZ ,19984,p.174)("اختراع معطوف

به نظر مي كه مخترع با اختراع فرآيندي مواجه در پايان اين مبحث رسد، زماني

ميمي و امكان استفاده از سيستم حق اختراع وجود ندارد، شود كه غيرقابل ثبت تلقي شود

به منظور حمايت نخواهد داشت چاره به سيستم اسرار تجاري كه. اي جز توسل اما زماني

و با امكان انتخاب ميان سيستم هاي حمايت مخترع اختراع فرآيندي قابل ثبت را در اختيار دارد

و معايب هر يك از سيستم و حق اختراع مواجه است، فارغ از ساير مزايا ها، اسرار تجاري

 حظهحمايت قانوني انحصاري فراهم شده براي مخترع در سيستم حق اختراع تأثيري قابل مال

از سوي ديگر، آهنگ تغييرات فناوري امروزه چنان سريع است. بر تصميم وي خواهد داشت

كه اختراعات فرآيندي از طريق مهندسي معكوس اعمال شده نسبت به محصوالت، قابل كشف 

؛ اگر چه ممكن است استراتژي هاي شغلي موافق با حمايت از طريق اسرارو شناسايي است

.تجاري باشند

 تيجهن
:آيداز مطالب پيش گفته چنين بر مي

به عنوان اسرار تجاري به خوبي قابليت حمايـت و موارد قابل شمول  نگاهي به موضوعات

به عنوان اثري كه در رديف موضوعات حقـوق مالكيـت هـاي فكـري قـرار از اسرار تجاري را

ميمي .دهدگيرد را نشان

در نظام اسرار تجـاري) اطالعات فني(حمايت اي مشابهات در موضوع تحت هر چند پاره

و نظام حق اختراع، باعث ترديدهايي در خصوص ضرورت حمايت از اسرار تجاري شد؛ ولي 

و تفـاوت به مباني توجيهي هر يك از دو نظام حمـايتي به اين سؤاالت هـاي موجـود در پاسخ

مي(ميان آنها  و اشـار) كردكه امكان انتخاب براي مخترع را فراهم و مـشخص شـد كـه پايـه ه

و و حفـظ معيارهـاي اخـالق تجـاري اساس نظام اسرار تجاري در توجه به رقابت منـصفانه

مي  و شغلي كه نظام حق اختراع بر پايـه تـشويق مختـرع بـه اقـدامات مبتكرانـه باشد؛ در حالي

.گذاري جهت انجام تحقيقات استوار گشته استسرمايه

و قلمر و اسرار تجاريو حمايت در هر يك از نظام تفاوت در مبنا هاي حمايتي حق اختراع

هاي در شـرايطبه دليل تفاوت(روشن كرد كه عالوه بر امكان انتخاب ميان هر يك از دو نظام 

با توجـه بـه ضـرورت حفـظ(به عنوان جانشين، در طي فرآيند تكميل اختراع)و نوع حمايت 
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م اسرار تجاري به عنوان مكمل نظام حق اختراع مطرح نظا) سري بودن اطالعات غير قابل ثبت

بدين ترتيب برقراري حمايت از اختراعات از طريق اسرار تجاري در حكـم حمايـت. گرددمي

.باشداضافي از مخترعان نمي
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م :جله منتشر شده استاز اين نويسنده تاكنون مقاالت زير در همين
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و حقوق بازار بورس: در بازارهاي بورس .3، شماره 1387سال» تعارض حقوق رقابت


