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 چکیده

ش حاکی از کاهش چشممییر  1393تا 1386های ایران بین سال آمار عملکرد ادارۀ ثبت اختراع
ش 1387ر سمال  ممورد د  10346شده در ایران است. تعداد ثبت اختراع از تعداد اختراعات ثبت

این درحالی است که در بازۀ زمانی مشابه  1ش کاهش یافته است.1392مورد در سال  3436به 
متحمدۀ  شمدۀ ایرانیمان در ایما ت    م تعداد اختراعمات ثبمت  2013تا  2008های یعنی میان سال

ران سازی اختراعمات در ایم  از سوی دییر، تجاری 2اختراع رسیده است. 40اختراع به  2امریکا از 
درصمد اختراعمات    90نظران این حوزه، بمیش از  با مشکالت جدی روبرو است و به گفتۀ صاحب

گماه راهمی بمه بمازار پیمدا      ماننمد و همی   شده در ایران در باییانی ادارۀ ثبت اختراع باقی میثبت
در مقالۀ حاضر به یکی از د یل احتمالی یعنی ایرادهای قانونی در خصمو  فراینمد    3کنند.نمی

شود که مخترعان ایرانی بما وجمود   پردازیم تا ببینیم از نظر حقوقی چه چیزی باعث میثبت می
متحدۀ امریکا دارند. برای ایمن  های بسیار تمایل بیشتری به ثبت اختراعات خود در ایا ت هزینه

ررسمی  ای به بررسی قوانین، و با مطالعۀ میدانی و انجام مصماحبه بمه ب  منظور با مطالعۀ کتابخانه
پردازیم کمه نشمانیر   های ثبت اختراع صادرشده از سوی ادارات ثبت اختراع دو کشور میگواهی

همای  سمازی کمارکرد  توانند در پیادههای قانونی هرچند کوچک تا چه حد میآن است که تفاوت
  نظام ثبت اختراع مؤثر باشند.

 واژگان کلیدی
   دودۀ حمایتی.اختراع، ادعانامه، افشا، ثبت، حقوق اعطایی، مح
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 مقدمه

شده است گویی نموعی قمرارداد اجتمماعی بمین     در توضیح نحوۀ کارکرد نظام ثبت اختراع گفته 
منظور توجیه نظام مالکیت فکری، قراردادی اجتماعی و فرضمی  بهجامعه و مخترع وجود دارد و 

(. امما در  341،  1387نیما،  )حکممت کننمد  میاثر فکری و اجتماع ترسیم  ۀرا میان پدیدآورند
سمو، مختمرع دسمتاوردهای علممی خمود را بما       توان گفت از یک توضیح عوضین این قرارداد می

دهد تا امکان پیشرفت علم را در جامعه فمراهم آورد و در  جزئیات  زم در اختیار جامعه قرار می
اهد بمود  ای خوبرابر، جامعه نیز به او حقوق انحصاری اعطا خواهد کرد که این حقوق خود انییزه

 های علمی نوآوران و مبتکران. برای فعالیت
اما اجرای این فرایند به چه صورت است و هریمک از ایمن عوضمین بمه چمه شمکلی تم مین        

شود؟ در گام اول  زم است اختراع در اختیار جامعه قرار گیرد و پم  از اممینمان از تم مین    می
تعیین، متناسمب بما   قی مشخص و قابل منافع قراردادی جامعه، حقوق انحصاری اعطا شود؛ حقو

که میان منافع مرفینِ این قراردادِ فرضی تعادل برقرار نحویشده از سوی مخترع، بهخدمت ارائه
 گردد.

هایی کرده اسمت تما بتوانمد بمه بهتمرین      بینیتک این موارد پیشنظام ثبت اختراع برای تک
ه همین منظور برای تضممین پرداخمت   شکل ممکن دستیابی به اهداف خود را پیییری نماید. ب

را در اظهارناممۀ ثبمت   (Disclosure) عوض از سوی مخترع در این قرارداد فرضمی، عنصمر افشما    
های قانونی است به ادارۀ ثبمت  دنبال کسب حمایتبینی کرده است. مخترعی که بهاختراع پیش

را به نحو کافی و مؤثر افشا کند اختراع مراجعه نموده، در اظهارنامۀ خود باید بتواند اختراع خود 
توانمد منتظمر دریافمت    صورت قانونی و کامل انجام نیرفته است، نممی و تا زمانی که این افشا به 

 (. 8،  1391عوض قراردادی خود باشد )مینا، 
پم  از اعمالم   Declaration) )های اعالممی  و در نظام  (Examination) های بررسیدر نظام

ها نقش اصلی و نهمایی را  سوی مخترع، به ترتیب ادارۀ ثبت اختراع و دادگاهمحدودۀ حمایتی از 
( که 170،  1387در تعیین محدودۀ دقیق حمایتی در زمان بروز اختالف دارند )میرحسینی، 
متحدۀ امریکا، نظمام  البته در هر دو کشورِ موضوع مطالعه یعنی جمهوری اسالمی ایران و ایا ت 

مور عمده برعهدۀ ادارۀ ثبت اختمراع قمرار دارد. بما    ست و این مسئولیت بهحاکم از نوع بررسی ا
شود این بررسی، جامعه از وجود شرایط  زم برای اعطای حقوق انحصاری به مخترع مطمئن می

تواند با اممینان عوض مربومه را کمه هممان حقموق انحصماری اسمت بمه مختمرع        و بنابراین می
 پرداخت کند.  

صمورت دقیمق شمرایط و حمدود     موجب آن به می مراحی شود تا بتوان به زم است مکانیس
شود معلوم و مشخص باشد. برای این حمایتی را معین نمود تا آنچه از مرف جامعه پرداخت می
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شده است. منظور از ادعما  های ثبت اختراع بحث ادعاهای اظهارنامه مطرح منظور در بیشتر نظام
(Claim) ست که حدود حمایت یک اختمراع ادعمایی را مشمخص و تعیمین     بخشی از اظهارنامه ا

 کند.  می
شمده  ترین جزء از اظهارنامۀ ثبت اختراع است که از یک یا چنمد ادعما تشمکیل   ادعانامه مهم

است. ادعا از جمالت کوتاه و مثبت تشکیل یافته است کمه حمدود حقموق انحصماری مختمرع را      
این است که پیش از نقض حق و اقامۀ دعوا دییمران را  دنبال کند و در قالب کلمات بهتبیین می

 . (Muller, 2014, p.2)شود آگاه سازد از محدودۀ اختراع و آنچه نقض حق محسوب می
در این مقاله سعی شده است با مطالعۀ موردی نمونۀ عملمی از اختمراع یکسمانی کمه مبمق      

ببینیم مور عملی بت رسیده است، بهثقوانین مربوط در دو کشور ایران و ایا ت متحدۀ امریکا به
همایی در میمزان حقموق    موجب ایمن دو قمانون چمه تفماوت    که گواهی ثبت اختراع صادرشده به

اعطایی به مخترع و همچنین میزان افشای امالعات از سوی مخترع برای جامعه دارد. سپ  به 
سمیر ممواد مربوممه    متحمدۀ امریکما و تف  بررسی و مقایسمۀ قموانین کشمورهای ایمران و ایما ت      

پردازیم تا مشخص شود تا چه حد تفاوت در حقموق اعطمایی بمه تفماوت در تمدوین قموانین       می
 شود.  مربوط می

 

 مییوردی مطالعییۀ اختییراع؛ ثبییت گییواهی دو در اختییراع یییک بررسییی
 امریکا و ایران در اختراع یک به مربوط هایاظهارنامه

ربردی یک اختراع که مخترع ایرانمی آن را در  شود با مطالعۀ موردی و کاسعی می در این بخش
ثبت رسانده است بپردازیم تا روشن ایران و سپ  همان اختراع را در ادارۀ ثبت اختراع امریکا به

 شود اصول نظام ثبت اختراع در هر کشور چیونه است.
یم تنظم  1387شهریور  4در این نمونه، مخترع اظهارنامۀ مربوط به اختراع خود را در تاریخ 
در ادارۀ ثبمت   38706161کرده و موفق به دریافت گواهی ثبمت اختمراع در ایمران بمه شممارۀ      

 اختراع ایران شده است. اظهارنامه دربارۀ نوعی سوپاپ گردان برای موتورهای پیستونی است. 
شمده در  نخست توجه به این نکته ضروری است که از میان تعداد زیادی از اختراعمات ثبمت  

هما  توان گفت اظهارنامۀ یادشده از کیفیت مناسبی در مقایسمه بما سمایر اظهارناممه    ایران شاید ب
ای چنمدان ضمعیب بموده اسمت کمه بتموان آن را نمونمه       برخوردار بوده است. به این معنا که نمه 

تمرین نموع از نمونمۀ    توان آن را کاممل استثنایی از نحوۀ توصیب اختراع در ایران دانست و نه می
شمار آورد. افزون بر این، باید توجه داشمت کمه ایمن اختمراع شمرایط را      شده بهاظهارنامۀ تکمیل

که پ  از ثبت در ایران مورد بررسی داوران صندوق حمایمت از  نحویخوبی دارا بوده است؛ بهبه
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پژوهشیران نیز قرار گرفته و به همین دلیل تقاضای ثبت آن در ادارۀ ثبمت اختمراع امریکما نیمز     
 شده است. گیرترین ادارات ثبت اختراع مطرحترین و سختز دقیقعنوان یکی ابه

حال با توجه به آنچه در قانون ایران برای تکمیل اظهارنامۀ ثبمت اختمراع ضمروری دانسمته     
 شده است، به ترتیب به بررسی اجزای اظهارنامۀ مورد نظر خواهیم پرداخت:

ممور کاممل در   ثبت اختراع ایمران بمه   شده به ادارۀشرح و توصیب اختراع در اظهارنامۀ ارائه
 : 1زیرنوی  آمده است

                                                           
 و توصیب و بیان جزئیات و ذکر اجزا و عملکرد: شرح» .1

شود. )مخلوط سوخت و هوا( و خروج دود استفاده می های پیستونی برای ورود گازدر موتورها از سوپاپ
در موتورهای پیستونی  ها. سیستم سوپاپشودمیها در زمان مشخصی باز و بسته و باعث عملکرد موتورها سوپاپ

بر وزن، عالوه که  استرابط، فنر و ...  ۀها و میل بادامک، فک متحرک، میلدارای قطعات زیادی چون خود سوپاپ
تحت باشد و بازدهی کار موتور با این اختراع کاری و لرزش فراوان یک فناوری قدیمی میتنظیم قطعات، روغن

یابد. سوپاپ چرخان شامل یک تیوپ فو دی با چهار سوراخ افزایش میعنوان سوپاپ چرخان در حد بسیار زیادی 
های ورودی و خروجی که هر سوراخ مقابل سوراخباشد میهای ورود یا خروج گاز و دود در سیلندر سوراخ ۀبه انداز

صلی یا دود اصلی گاز ا ۀبه لول بودهگیرد. این تیوب که انتهای آن باز در زمان مناسب قرار می یلندرگاز و دود سرس
قرار دارد. سر تیوب  یرینگمولی همراه با چهار یاتاقان یا ب ۀدرون یک حفر یلندروصل است و خودش داخل سرس

بندی سوپاپ چرخان گاز و دود بر اساس لنگ درگیر است. زمانمیل ۀدندکه با چرخ باشدمیدنده یک چرخدارای 
نابراین با چرخش سوپاپ چرخان گاز، )مخلوط سوخت و هوا( به گردد. بها حاصل میبندی مناسب با دندهزمان
  گردد.موقع تخلیه میرسد و دود هم توسط یک سوپاپ چرخان دود بهموقع میسیلندرها به ۀهم

خروج دود با  یبرا ییریورود گاز و د یبرا یکیفقط شامل دو سوپاپ چرخان  یستمس یندر ا یقطعات اصل
رابط سوپاپ ۀدندها، دو چرخسوپاپ یجاساز یبرا یلندرمناسب در سرس ۀها و دو حفرشده در آنیهتعب یهاسوراخ
 .باشدیهر سوپاپ چرخان چهار عدد م یها که برایاتاقانلنگ و یلها با م

موتور از گرم شدن آن و لرزش فراوان  یهمراه سبک یادداده شد با کاربرد ز یحکم که در با  توض یارقطعات بس
 یخامر چرخشآن به یلدل باشد که البتهیآن م یاصل یایلرزش از مزا یادکاهش ز یتمز ینکند که ایم یریجلوگ

و  یدارو نیه یرساده تعم یباشد. مراحیکنند میعمل م یامتداول که ضربه یهاها برخالف سوپاپبودن سوپاپ
 ینهو به یدجد یفناور ینآورد و ایم یینموتور ارزان و ساده خواهد بود و کاهش قطعات مصرف روغن را پا یمتنظ

 است.
 اختراع یاضاف یبشرح و توص

انژکتور در فواصل مشخص  یرهر ش یانژکتور یستمدر س .دارد یسازگار یانژکتور یستمبا س سوپاپ گردان کامالً
 یلندمجموعه داخل سوپاپ گردان قرار گرفته و به سرس ینگردند و ایو نصب م یجوشکار یلاست یوپت یک یرو

 یلسوراخ مربومه تحو یروبهرو یقاًهر انژکتور دق ینگردد بنابرایمتصل م یرسانشوند و به شلنگ سوختینصب م
سوخت و هوا  یلندردر س یستونبا مکش و پ یکه با چرخش سوپاپ نوبت یردگیسوخت در سوپاپ گردان قرار م

 شود.یم یلندروارد س
دارد  یو بدن یبه استحکام و مقاومت حرارت یازدر نوع گاز ن یا چه در نوع دود و ینکها یلسوپاپ گردان به دل

 یتراتمانند ن یادز یحرارت یتمناسب با قابل یباتاضافه آنکه از ترکبه یمسازیم یو دفآن را دوجداره و  ینبنابرا
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اکنون، یعنی حدود قرار گرفت تا هم 1این متن در اختیار تعدادی از متخصصان علم مکانیک
شده امکمان  هفت سال پ  از تنظیم این اظهارنامه، تعیین کنند که آیا با توجه به توصیب انجام

 سازی این اختراع وجود دارد؟پیاده

های مهمی که متخصصان پ  از مطالعۀ متن مطرح کردند این بود که نحوۀ مله پرسشازج
انمد و  رسد تنها اجزای اصلی بیان شمده نظر میها به چه صورت است؟ بهباز و بسته شدن دریچه

های یادشده چیست و دقیقاً در های دییری نیز باید وجود داشته باشد. دلیل وجود سوراخبخش
 ؟کجا قرار دارند

درصمد از   80شمده را در حمدود   درمجموع این متخصصان در بهترین حالت توصیفات انجام
های متعدد برای شمناخت دقیمق   سازی آن نیازمند آزمایشدانستند که پیادهواقعیت اختراع می
 مرز کار آن است.

ا شده در جهت ثبت همین اختراع در ادارۀ ثبت اختراع امریکم حا  به بررسی توصیفات ارائه
 خواهیم پرداخت:

متحدۀ امریکا در ادارۀ ثبت اختراع و عالمت تجاری ایا ت  8،616،171در اظهارنامۀ شمارۀ 
م منجمر شمده اسمت،    2013در سال   US 20120085311 A1که به گواهی ثبت اختراع شمارۀ 

ائمه  شکل از نحوۀ کمار اختمراع خمود ار    15مخترع شرح و توصیفات اختراع خود را با استفاده از 
 دهد. شکل اول، برشی از سطح مقطع با یی سرسیلندر یک موتور پیستونی مجهمز بمه یمک   می

دهد. شکل بعدی برشی ممولی از دهانمۀ گمردان سموپاپ موجمود در      سوپاپ گردان را نشان می
ها برشمی ویمژه و   گذارد. به همین ترتیب، هریک از عک نمایش میموتور با سوپاپ گردان را به

 دهند.  اپ گردان موجود در یک موتور پیستونی را نمایش میمشخص از سوپ

                                                                                                                                        
ورود  یابر ییهاگردان سوراخ یهامحل نصب سوپاپ یلندرشود. در سرسیدوجداره استفاده م ینهب یرغ یا یمسد

 گردد. یم یهو خنک کردن تعب یکارمنظور روغنروغن به
بزرگتر و اضافه کردن  یهاگردان با سوراخ یهاموتور با سوپاپ یک یهاگردانسوپاپ یضعالوه بر آن با تعو

 کندیممتفاوت  یبا کاربر یایلهبه وس یلکه موتور را تبد یابدیم یشافزا یقدرقدرت موتور به سوپر شارژر توان و
 یتصب بر رو یبرا یبه موتور قدرتمندتر یلتبد یجزئ ییرتغ ینبا ا یسوار یلموتور اتوموب یکگونه که ینبد

آب و  ییراتها و فصول و تغخواسته یتمام یآل برایدهخواهد شد ا یموتور ینا یعبارتبه شود.یتر مینسنی یلوسا
 «.ییهوا

 یمت سماده کل  یاربسم  یاسمت کمه بمه شمکل     یلندراز س یبرش مول کیاست  یفاتتوص ینا ۀکنندیلکه تکم یانقشه
 دهد.یآن را نشان م یکل یساختار و مراح

( و استاد دانشمیاه گمانن   Temple University)یالدلفیا از دانشیاه تمپل ف یکمکان یدکترا ی،دکتر محبوبه مهدو. 1
 ی ازانمرژ  یلتبمد  یشگمرا  یمک مکان کارشناس ارشمد  یمی،(. محمدصادق ابراهGannon University)یلوانیا پنس

 مدرس. یتدانشیاه ترب
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در توصیفات اختراع نیز نخست شرح کاملی از مرز کار موتورهای احتراق داخلی با مکانیسم 
صورت دقیق بیان شمده   از آن مشکالت این سیستم بهشده و پ  رفت و برگشتی توضیح داده 

 اند.شریح شدهتک اجزا با جزئیات معرفی و تاست و سپ  تک
 

 اظهارنامه دو در شدهانجام توصیفات مقایسۀ .1
شده بمه ادارۀ ثبمت اختمراع امریکما آممده، نحموۀ       ترین مطالبی که در اظهارنامۀ ارائهازجمله مهم

منظور تولید حرکت است که با بیان دقیمق جزئیمات راجمع بمه     ها بهدندهقرارگیری و اندازۀ چرخ
شده است که در رد آن، توضیحات مفصلی برای ساخت آن داده های مختلب و نحوۀ عملکبخش

ها اصالً یاد نشده و تنها با یک جملمه بمه وجمود    شده در اظهارنامۀ فارسی از آنتوصیفات مطرح
لنمگ  دنمدۀ میمل  دنده است کمه بما چمرخ   سر تیوب دارای یک چرخ»شده است: دنده اشاره چرخ

 «.درگیر است
های موجود امریکایی مورد توجه قرار گرفته، این است که سوراخ نکتۀ دییر که در اظهارنامۀ

ای کمه در  اند؛ مسمئله شده است، قرار گرفتهای که بر اساس زمان موتور تنظیم روی لوله با زاویه
ای مهمم و ضمروری در   کننمده نکتمه  اظهارنامۀ فارسی مغفول مانده و به نظر کارشمناس بررسمی  

 توصیب اختراع بوده است.
است که بمرای سماخت     exhaustبه   intake ۀ بسیار مهم دییر، نحوۀ انتقال حرکت ازمسئل

این موتور بسیار ضروری است و به این موضوع نیز در اظهارنامۀ موجود در ادارۀ ثبت اختراعمات  
که در اظهارنامۀ ادارۀ ثبت اختراع امریکا با دقت کافی و  ای نشده است؛ درحالیایران هی  اشاره

 شده است.ور مفصل توضیح داده مبه
 rotaryو   rotary valve pipeشده است که لوله از دو جزءِ  همچنین در این توصیفات بیان

valve well.  که در اظهارنامۀ ادارۀ ثبت اختراع ایران تنهما بمه بیمان    شده است؛ درحالی تشکیل
 یک لولۀ دوجداره اکتفا شده است.

قطعمات اصملی در ایمن    »انمد:  شمده فارسی به این شمکل معرفمی   اجزای اختراع در اظهارنامۀ
سیستم فقط شامل دو سموپاپ چرخمان یکمی بمرای ورود گماز و دییمری بمرای خمروج دود بما          

هما،  بمرای جاسمازی سموپاپ    ها و دو حفمرۀ مناسمب در سرسمیلندر   شده در آنهای تعبیهسوراخ
بمرای همر سموپاپ چرخمان چهمار عمدد       ها که لنگ و یاتاقانها با میلدوچرخ دندۀ رابط سوپاپ

اند و تنها بمرای  شده که در اظهارنامۀ امریکایی این اجزا با جزئیات بیشتر معرفی؛ درحالی «است
 1سوپاپ یادشده چهار بخش مجزا تعریب شده است.

                                                           
1. an intake rotary valve pipe; a plurality of intake rotary valve holes drilled in the intake rotary valve 

pipe along a length of the valve pipe; 
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 ادعاها بررسی .2
مریمق  از  1صراحتِ بسیاری از قموانین کشمورها  تعیین محدودۀ حمایت اعطایی به یک اختراع به

شود که البته اهمیت و جاییاه ویژه این بخش در قانون ثبمت اختراعمات عالئمم    ادعاها انجام می
گذار قرار نیرفته است؛ این درحالی است که های صنعتی چندان مورد توجه قانونتجاری و مرح

جمه قمرار   با توجه به اینکه کارکرد ادعا کامالً ماهوی و حقوقی است اصو ً باید در قانون مورد تو
های صنعتی قانون ثبت اختراعات مرح 6شد. در مادۀ نامه واگذار میگرفت، نه اینکه به آیینمی

صراحت ایمن  شده است و به و عالئم تجاری ایران تنها به لزوم تعیین موضوع مورد حمایت اشاره
همیت ویمژۀ  همین ماده به ا« ج»است. هرچند سعی شده در بند  امر برعهدۀ ادعاها قرار نیرفته

های موجمود و رویمۀ ادارۀ ثبمت اختمراع در بررسمی ادعمای       ادعاها اشاره شود، اما بررسی گواهی
رسد همین اممر باعمث   نظر میها حاکی از وجود ایرادهای جدی در این زمینه است. بهاظهارنامه

کافی بمه   نامۀ این قانون، در اجرا اهمیتشده است که با وجود تشریح نحوۀ تنظیم ادعا در آیین
 2این بخش داده نشود.

گفتمه در  شمده در خصمو  اختمراع پمیش    در این بخش، نخست به بررسی ادعاهای مطمرح 
متحمدۀ  گواهی اختراع صادرشده از سوی ادارۀ ثبت اختراع جمهموری اسمالمی ایمران و ایما ت     

 پردازیم و سپ  نتیجۀ تنظیم هریک از این ادعاها را بررسی خواهیم کرد.امریکا می
گواهی صادرشده برای این اختراع در ادارۀ ثبت اختراع امریکا شامل بیست ادعما اسمت کمه    

شمده در   داند کمه از اجمزای توضمیح داده   حدود حمایتی این اختراع را محدود به دستیاهی می
هما و  ها، لولمه شده باشد. نحوۀ ارتباط اجزا با یکدییر، نحوۀ قرارگیری سوراخقسمت قبل ساخته 

ناممه در  همای تحمت حمایمت ایمن گمواهی     ها و مقیماس ها به شکل خاصی است. اندازههدندچرخ
اند و درمجموع باید شده های قرارگیری مختلب مشخصادعاهای مختلب اشاره شده است. زاویه

همای اختراعمی   عنوان ایمده گفت اساس کار اصلی این نوع سوپاپ و نحوۀ ساخت و کارکرد آن به

                                                                                                                                        
an intake rotary valve well; 

a plurality of intake rotary valve well holes provided in the intake rotary valve well; 
an injector pipe; and     a plurality of injector nozzles; 

 ,civil code of The Russian Federation, Passed by the State Duma ,on November 24, 2006رجوع کنیمد.  . 1

Art1354, Patent Law of the People's Republic of China, December 27, 2008, Chapter 5, Art 26. 
Indian patent act, Art10(4)(c), British Patents Act 1977, Art 125-1. Netherlands Patent Act 1995 , Art 

53,United states Patent Act, 35 U.S.C. 112 ,  Art 53(b). 
 :یرز یهایگواه یازجمله ادعاها .2

 1387آبان  29 یخدر تار 55294 ۀاختراع شمارثبت  یگواه
 1391آذر  6 تاریخ در 79253 ۀثبت اختراع شمار یگواه
 1390آبان  23 تاریخ در 82667 ۀثبت اختراع شمار یگواه
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تواند در زمان بروز اختالفات احتممالی بما مطالعمۀ ایمن     خوبی میست که بهیادشده قرار گرفته ا
ها تحت ادعانامه محدودۀ حمایت اعطایی را تعیین نماید. زیرا اجزا، نحوۀ قرارگیری و کارکرد آن

گیرد و چنانچه شخص دییری در ساخت کا ی خود از این موارد استفاده کند، حمایت قرار می
 شود.  ناقض حق شناخته می

صورت مختصر شامل مموارد زیمر    در گواهی صادرشده در ادارۀ ثبت اختراع ایران ادعانامه به
 است:
 ادعانامه:»

جانب... فرزند... متولد... صادره از... بمه شممارۀ شناسمنامه... سماکن... ممدعی هسمتم کمه        این
ام و راحمی و سماخته  اختراع راجع به سوپاپ گردان برای موتورهای پیستونی را برای اولین بار م

انمد از: سمبک بمودن    ها و مزایای اختراع ممذکور عبمارت  ای مشابه ندارد. ضمناً قابلیتهی  نمونه
ساخت و مراحی راحت و ارزان، نوآوری، قابلیت اسمتفادۀ آن بمرای هممۀ موتورهمای پیسمتونی،      

تمر شمدن   ه کمتر منجر بتر، داشتن قطعات کمتعمیر و نیهداری ارزان و راحت، تنظیمات راحت
تر قطعات و پایین آمدن مصرف روغن از مزایای ایمن  گردد، همچنین سایش کملرزش موتور می

 «.اختراع است
ای شمده اسمت: بخمش اول ادعاناممه    ادعانامۀ موجود در اظهارنامۀ داخلی از دو بخش تشکیل

 ایمران  ردمبنی بر اینکه مخترع چه کسی است و اینکه اختراع حاوی شرط جدید بمودن اسمت )  
 قابمل  شمود، ممی  خوانده مالکیت تعهدنامه یا نامهقسم که مجزایی بخش در اصو ً که مطالب این
بمه تماریخ    84090)گواهی اختراع شمارۀ  (شوندمی مطرح هاادعانامه در اشتباه به هستند، مرح
ل ها و مزایای خاصی که مخترع بمرای اختمراع خمود قائم    (. در قسمت دوم، ویژگی1393آبان  3

 ارزان، و راحمت  مراحمی  و سماخت  بمودن،  اند از: سمبک شده است. این مزایا عبارت بوده، مطرح
 لمرزش  کماهش  راحمت،  و ارزان نیهمداری  و تعمیمر  پیسمتونی،  موتورهای تمام در کاربرد قابلیت
 .  روغن مصرف آمدن پایین قطعات، ترکم سایش تر،کم قطعات واسطۀبه موتور

کنمد، بایمد   شده است ادعاناممه محمدودۀ اختمراع را تعیمین ممی     ته حال با توجه به اینکه گف
ببینیم چنانچه دعوایی در دادگاه در خصو  نقض این اختراع مطرح شود، قاضی محدودۀ ایمن  
اختراع را چیونه تعیین خواهد کرد؟ فرض کنیم دستیاهی وارد ایران شود کمه موتمور آن دارای   

ق واردات خود را مطرح نموده است. بدیهی است سوپاپ مشابهی است و مخترع دعوای نقض ح
قاضی برای اینکه ببیند آیا واقعاً نقض حقی اتفاق افتاده است یما نمه، در مرحلمۀ اول بایمد یکمی      

شده و کا ی واردشده را احراز کند تما نقمض حقموق انحصماری اعطاشمده بمه       بودن اختراع ثبت
 مخترع محرز شود. 

شود. کارشمناس  ی مشکوک به نقض به کارشناس سپرده میبرای این کار اصو ً بررسی کا 
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دهد )درست مانند کسی که قصمد  چیونیی ساخت و عملکرد کا ی متهم به نقض را توضیح می
همای موجمود بمین    تواند شمباهت عنوان اختراع داشته است(، سپ  قاضی میثبت آن کا  را به

در این مقایسه باید توجه داشت که اختراع شده را مقایسه کند. اساس کار آن کا  و اختراع ثبت
ها از نظر ادارۀ کرده و نیز پ  از بررسی ها را مطرحشده تنها از نظر ادعاهایی که مخترع آنثبت

 ، مورد حمایت است. پذیرش بودهثبت اختراع قابل 
نمد،  کچنانچه بپذیریم که محدودۀ این اختراع را ادعاهای یادشده در اظهارناممه تعیمین ممی   

های موتورهای پیستونی گرفته خواهد شمد. مطمئنماً   احتما ً جلوی هر گونه پیشرفت در سوپاپ
هایی هستند که پژوهشمیران ایمن حموزه هممواره     سبک بودن، ارزان بودن و راحت بودن ویژگی

هما را خواهمد   ها هستند و هر سیستم جدیمدی ارائمه شمود ایمن ویژگمی     دنبال دستیابی به آنبه
صمورت اصمولی و مبمق قواعمد حقموقی بررسمی       که اگر کارشناسان بخواهند به الی داشت. درح

شموند،  هایی کمه ارزان تولیمد ممی   یا سوپاپ نمایند، باید مانع ثبت هر نوع سوپاپ سبک شوند و
شمدۀ ایمن اختمراع    غیرقابل ثبت خواهند بود؛ چراکه ارزان بودن و راحت بودن ادعاهای پذیرفته

 ها حقوق انحصاری دارد.آن است و مخترع نسبت به

شمده اسمت و شماید     نامۀ اجرایی قمانون تهیمه  گفتنی است این اظهارنامه پیش از تهیۀ آیین
 نامه دانست. بتوان برخی ایرادها را مستند به نبود آیین

اسمت: آیما بماز همم ادعاهما       ممرح  همای دییمری نیمز قابمل    فارغ از ایرادهای یادشده، پرسش
تواند کارکردهای اصلی خود را ایفما نمایمد؟ چیونمه    اند؟ آیا این ادعانامه میشدهدرستی تنظیمبه

تواند با توسمل بمه ایمن    تعیین است؟ آیا قاضی برای تشخیص نقض می محدودۀ این اختراع قابل
 ادعانامه رأی صادر کند؟

در  یافته است و این بخش باید ممالک کمار دادگماه   بخشی از اظهارنامه به ادعانامه اختصا  
زمان رسیدگی به دعاوی و کارشناسان ادارۀ ثبت اختراع در زمان بررسی اختراعات مشابه بعدی 

همای قبلمی پرداختمه    باشد؛ این درحالی است که بخشی از ادعانامه به ذکر نقاط ضعب دسمتیاه 
گفته را نداشته باشد، داخمل در  است. آیا این به آن معناست که هر سوپاپی که نقاط ضعب پیش

گونه نیست اما با توسل به کدام مستند قاضی گیرد؟! مسلماً اینق انحصاری مخترع قرار میحقو
دهندۀ حقموق انحصماری   و یا کارشناس ثبت باید بخشی از ادعانامه را تفکیک کند و آن را نشان

شمده اسمت صمالحیت رسمیدگی بمه صمحت        بداند؟ آیا دادگاهی که دعوای نقض در آن مطمرح 
 اجزای آن را دارد؟  ادعانامه و تفکیک

پوشمی  چشمم  هم در خصو  یک اختمراع قابمل  های یادشده بین دو گواهی صادره آنتفاوت
رسد  زم است بررسی شود که چرا با وجود شباهت کلی نظام ثبمت اختمراع   نظر مینیست و به

 ها وجود دارد. های صادرشده این تفاوتها یعنی گواهیهای آندر دو کشور در خروجی
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بررسی است؛ یکی قمانون مربموط و دییمری چیمونیی      یا دو دلیل اصلی در این باره قابلگو
اجرای آن قانون. با توجه به محدود بودن این مقاله به بررسی قوانین، در این بخش سعی خواهد 

همایی در قمانون مما    شد به مطالعۀ قوانین مربوط در دو کشور بپردازیم تا روشن شود چه کاستی
های صادره و تمایل بیشتر مخترعمان بمه ثبمت اختمراع خمود در      که به ضعب گواهیوجود دارد 

 خارج از ایران منجر شده است. 
 

   اختراع ثبت نظام کارکردهای تأمین و کشور دو قوانین

قانون ثبت اختراع هر کشور حاوی مقررات و تعاریفی اسمت کمه در تم مین اهمداف نظمام ثبمت       
انمد از افشما و ادعما.    دو مفهوم اصلی در نظام ثبت اختراع عبمارت اختراع آن کشور کاربرد دارند. 

شود، درواقع تعهدی است کمه مختمرع در   مور عمده از راه توصیفات اختراع انجام میافشا که به
قبال جامعه دارد تا موجب پیشرفت دانش و فناوری شود، و ادعا نیز به ایفمای تعهمد جامعمه در    

 اعطای حقوق انحصاری منافع مادی وی را ت مین کند.  انجامد تا با برابر مخترع می
 

 کشور دو قوانین در . افشا1

گونه ضروری دانسته قانون ثبت اختراع امریکا توصیفات را این 35فصل  112گذار در مادۀ قانون
مور کاممل، صمریح،   این مشخصات توصیب کتبی از اختراع، روش و فرایند ساختن آن به»است: 

ای که هر متخصص در فن مربومه یا فنمی  گونهشود؛ بهحات دقیق را شامل میموجز و با اصطال
که بسیار به تخصص وی نزدیک است، قمادر باشمد عمین آن را بسمازد یما از آن اسمتفاده کنمد.        

ای را که از سوی مخترع برای انجام اختراعش منظور شمده اسمت،   همچنین بتواند بهترین شیوه
صورت کامالً دقیق برای احراز افشا  میزان توصیب کافی در قانون به رسدنظر میبه«. بیان نماید

مماه   18تبیین شده است. برای اممینان از کارکرد این توصیفات، برابر قانون ثبت اختراع امریکا 
عنموان  تا به (usc 122 b 35)شوند صورت کامل افشا می پ  از ثبت اظهارنامه، این توصیفات به

 . (Johnson, 2003, p.99)دانش در جامعه در دسترس همیان قرار گیرند ابزاری برای گسترش

انمد از اینکمه آن میمزان از توصمیفات را کمافی و واضمح       توجه در این ماده، عبارتنکات قابل
ای ممرتبط نیمز   تنها شخص متخصص در آن فن بلکه شخصمی کمه در رشمته   دانسته است که نه

دنبمال تضممین هرچمه    د. ذکر این معیمار از دو نظمر بمه   سازی آن باشتخصص دارد قادر به پیاده
گمذار  که قمانون  سازیشرط توانمندتر بودن توصیفات اختراع بوده است. نخست، تصریح بهموسع

این نکته که توصیفات باید کامل باشند، اکتفا نکرده، بلکه سمعی داشمته اسمت بما      صرفاً به بیان
تمر کنمد و از ایمن مریمق معیمار      واقعیمت نزدیمک  بینی شرط دییری این کامل بودن را به پیش
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کننمده را  تری برای سنجش آن بدهد. دوم اینکه میزان تخصص  زم برای شخص بررسمی واقعی
تری واسطۀ تخصص خود حد کماست تا از این مریق مانع از این شود که شخص به کاهش داده

م بهترین شیوۀ اجرایی نیز ضروری سازی اختراع کافی بداند. سوم، اعالاز توصیفات را برای پیاده
های تجاری حقوق مالکیت فکری اعضمای  نامه جنبهدانسته شده و این درحالی است که موافقت

خود را در الزام متقاضیان ثبت به بیان یک شیوۀ اجرایی و یا بهترین شیوۀ اجرایی آزاد گذاشمته  
را  زم دانسمته   ندارد حمداکثری متحمده اسمتا   شود که ایا ت. مالحظه می(Trips, Art29)است 

سمازی اختمراع   داند که حاوی بهترین شمیوه بمرای پیماده   است و توصیب را در صورتی کافی می
 باشد.

ش، تنهما  1386های صنعتی و عالئم تجاری ایران مصموب  قانون ثبت اختراعات مرح 6مادۀ 
اشماره کمرده اسمت کمه      ای است که به لزوم وجود افشای اختراع در اظهارنامۀ ثبت اختراعماده

 شود.  البته خالی از اشکال نیست و ایرادهای بسیاری در نیارش آن دیده می
عنوان یکمی از اجمزای اظهارناممه اشماره شمده      از اینکه در صدر ماده به توصیب ادعا بهپ   

کنمد. ایمن میمزان    گذار توضیحاتی دربارۀ میزان توصمیفات مطمرح ممی   قانون« ج»است، در بند 
ادعمای  »شده درواقع همان امالعات موردنیاز بمرای مکفمی بمودن افشما اسمت:      خواسته توصیب

که برای شمخص دارای  نحویمذکور در اظهارنامه گویا و مختصر بوده و با توصیب همراه باشد به
بمرای اختمراع ارائمه     واضح و کامل بوده و حداقل یک روش اجرایمی  مهارت عادی در فن مربوط

 «.کند...
کمه در حمال    -فعلی ایران واضح و کامل بودن توصیب برای شخص ماهر در رشمته در قانون 

شخصی که در راستای فمن مربموط فعالیمت     ضروری دانسته شده است. -بررسی اظهارنامه است
العماده  مند و یا با بینش فموق بر و نظامهای هزینهکند، مسئولیتی برای نوآوری، انجام آزمایشمی

شمده بمرای تعیمین    . باید توجه داشت که معیارهای ارائه(Lemly & Durie, 2008, p.993) ندارد
ای است؛ چراکمه بمرای   ها و انتخاب مصداق آن، کار بسیار پیچیدهشخص ماهر در رشته، ویژگی

دسمترس وی و...   دادن نظر چنین شخصی و نیز برای سنجش دانش و نوع دانمش در  مالک قرار
دنبال (. بنابراین، بهتر است سعی شود در قوانین به81  ،1393حبیبا، )معیارهایی وجود دارد 

مثال لزومی ندارد کاممل و واضمح   تر کردن شرایط باشیم. برای تر کردن و معلوم و مشخصعینی
صمورت کلمی    کامل و واضح بودن بمه  بودن را برای شخص ماهر در رشته کافی بدانیم، بلکه اگر

مربومه در زمان بررسمی اختمراع تم ثیر کمتمری      مالک باشد، مطمئناً میزان تخصص کارشناس
همای خمود اسمتفاده    خواهد داشت. سازمان جهانی مالکیت فکری نیز از همین عبارت در کتابچه

اظهارنامه باید به نحوی اختراع را افشا نماید کمه بمه میمزان کمافی واضمح باشمد و       »کرده است: 
دییمر،  بیمان   . بمه (WIPO, 2008, p.21)«.سازی آن نمایمد شخص ماهر در رشته را قادر به پیاده
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زمانی که کامل بودن برای کارشناسی که در حال بررسی اختراع اسمت ضمروری باشمد، ممکمن     
که اگر واضح است به علت تخصص این کارشناس توصیفات کمتری کافی دانسته شود؛ درحالی 

گیمری بیشمتری در   صورت کلی مالک باشد، همان کارشناس نیز احتما ً سخت و کامل بودن به
نامۀ اجرایی قانون این ایمراد  آیین 10احراز کامل بودن خواهد داشت. گفتنی است در صدر مادۀ 

مور کلی صریح بودن و کاممل بمودن جزئیمات توصمیفات شمرط شمده اسمت،        برمرف شده و به
رد. همایی وجمود دا  دهد از نظر اجرایی در ایمن زمینمه نقمص   ها نشان میحال باز هم بررسیبااین

نفمر از کارشناسمان و    22ای بمرای بررسمی تجربمۀ عملمی     ناممه برای این منظور به مرح پرسش
درصد در پاسخ بمه ایمن    55مشاوران ثبت اختراع در این زمینه اقدام شده است و از این تعداد، 

، به رعایت نشمدن ایمن   «هایی که توصیفات آن کامل نباشد، رد خواهند شداظهارنامه»گزاره که 
 قابمل  ناممه توجهی در اجمرای آن رأی دادنمد )پرسمش   درصد به بی 45در رویۀ اجرایی، و شرط 

 .(.https://kwiksurveys.com/s/KbKbCFjtدسترس در 
افزون بر این، در قانون ایران این نکته که توضیحات بایمد شمخص مماهر در رشمته را بمرای      

شمود تما در بسمیاری مموارد     ای آن توانمند سازد، شرط نشده است و همین اممر باعمث ممی   اجر
 سازی اختراع ضروری است، خودداری کنند. مخترعان از بیان نکات کلیدی که برای پیاده

ها اکتفما  شود، به حداقل استاندارداز مرف دییر، زمانی که بحث از توصیب روش اجرایی می
یوۀ اجرایی کمافی دانسمته شمده اسمت. ایمن درحمالی اسمت کمه برخمی          شده و تنها بیان یک ش

تمر  بینی شرط بهترین شیوۀ اجرایی را برای کشورهای درحال توسمعه مناسمب  نویسندگان پیش
توان به گسترش علم و فناوری در جامعه کمک کرد و دانند و معتقدند از این مریق بهتر میمی

توسمعه  ثبت اختمراع خمود را در کشمور درحمال      خصوصاً در مواردی که مخترعان خارجی قصد
 .(Rafiquzzaman, 2002, p.310)دارند، انتقال دانش به بهترین وجه ممکن انجام خواهد شد 

خموبی  های صنعتی، بسیاری از ایمن ایرادهما بمه   شایان ذکر است در مرح حمایت از مالکیت
باشمد کمه شمرایط مماهوی     توصیب اختراع باید صریح و مشتمل بمر نکماتی   »برمرف شده است: 

مور کاممل و ممؤثر   که بهنحویمور منجز تبیین نماید، بهاختراع را در مورد ادعاهای متقاضی به
ای باشد که برای شخص دارای مهمارت متعمارف در فمن مربوممه،     گونهاختراع را افشا نماید و به

« برای اختراع ارائه کند... سازی باشد و از نظر مخترع، بهترین روش اجرایی راواضح و قابل پیاده
 (.های صنعتی و عالئم تجاریمرح حمایت از مالکیت صنعتی )ثبت اختراعات، مرح 16)مادۀ 

ازآنجا که قرار است منافع جامعه در نظام ثبمت اختمراع بما اعممال ابزارهمایی چمون افشمای        
وجمود  هایی بمرای جامعمه بمه   ت مین شود و درمقابل با اعطای حقوق انحصاری محدودیتاختراع 

آید، دقت هرچه بیشتر در تدوین قوانین مربوط ضروری است و افزون بمر ایمن، پم  از اصمالح     
رسد به نحو مطلوبی در مرح پیشنهادی ایرادهای مربوط برمرف شده است، نظر میقانون که به

https://kwiksurveys.com/s/KbKbCFjt
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/983607
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د دقت کافی اعمال شود تا نتیجۀ مطلوب که هممان کمارکرد درسمت نظمام     در اجرای آن نیز بای
 دست آید.ثبت اختراع است، به

های دییری که گفته در خصو  نحوۀ مطرح کردن بحث افشا، ایرادافزون بر ایرادهای پیش
در متن ماده موجود است نیز موجب کاهش توجه کارشناسان به محتوای این ماده شمده اسمت؛   

(، 166 ، 1387 ،زادهیمگ بنویسمی اسمت )  شکلی و ماهوی که مغایر اصول قمانون  خلط مسائل
رعایت نشدن اصطالحات تخصصی و عدم معرفی دقیق اجزای اظهارنامۀ ثبمت اختمراع، ازجملمه    

 ترین این موارد هستند.مهم
 

 کشور دو قوانین در ادعا. 2
صیفات در اظهارنامه باید با یک یا چنمد  تو»دارد: باره بیان میمتحدۀ امریکا در این  قانون ایا ت

عنموان  روشنی موضوع ادعایی را که مخترع یا مخترعان بهمور خا  و بهادعا تکمیل شود که به
شمده،  م اصمالح  2012شایان ذکر است این ماده در سمال   1«.دانند، مطرح نمایداختراع خود می

مین شکل بوده و تنها واژۀ متقاضی جای های جزئی به هاما پیش از آن نیز مقررۀ کلی با تفاوت
 2خود را به مخترع و یا مخترعان داده است.

صمورت جزئمی بمه انمواع ادعما و چیمونیی       در بندهای بعدی قانون ثبت اختراعات امریکا به 
وابسته کمه سماختار و    شده است؛ ادعاهای مستقل و وابسته، ادعاهای چندها پرداخته تنظیم آن

شمده اسمت. بمرای مثمال،     بینی ها با جزئیات کامل در قانون پیشز انواع آننحوۀ تفسیر هریک ا
های ادعای اصلی را نیز دربمر گیمرد. بمه    داند که محدودیتتفسیر ادعای وابسته را به شکلی می

این ماده، توضیحات بسیاری با جزئیمات در خصمو  ادعاهما     b,c,d,e,f همین منوال در بندهای
 ایمرحله یا روش صورتبه  است ممکن ترکیب مربوط به در ادعای صریک عن»شده است: ارائه 

مربموط بمه آن بیمان     اقمدامات  مواد یا اینکه ساختار، بدون خا  مطرح شود، عمل یک از انجام
اعمال مربوممه کمه    یا مواد، ساختار، نحوی تفسیر شود که شامل به باید ادعایی چنین و گردند،

 «.ها بشودآن معادل نو همچنی است در توصیفات آمده
گمذار  های صنعتی و عالئمم تجماری ایمران، قمانون    قانون ثبت اختراعات مرح 6در صدر مادۀ 

ای از تماریخ و امضماء و خواسمته، توصمیب ادعما، خالصمه      »... منظور بیان اجزای اظهارنامه بمه  به
 اشاره کرده است. « های مربومه...توصیب اختراع و در صورت لزوم نقشه

                                                           
1. 35 U.S.C. 112  Specification:” b) CONCLUSION.—The specification shall conclude with one or more 

claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a 

joint inventor regards as the invention “ 
2. 35 U.S.C. 112, Art 53(b): The specification shall conclude with one or more claims particularly 

pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention. 
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که  زم است بین  کار رفته است؛ درحالیعنوان یک ترکیب اضافی بهع توصیب ادعا بهدرواق
کمه پم  از    (specification)ها تفکیک قائل شویم. ادعا بخش نهایی توصیفات است کارکرد آن

دنبمال  های خا  از اختراع اسمت کمه مختمرع بمه    ، ذکر ویژگی(description)ارائۀ شرح اختراع 
همای  عنوان ادعای اختراع یکمی از ضمرورت  ز آن است. وجود بخشی جداگانه بهدریافت حمایت ا

 .های خا  خود را داردناشدنی در اظهارنامه است که ویژگیانکار
ناپذیر در متن قانون در خصو  تبیین ماهیمت و کمارکرد واقعمی ادعما،     با وجود نواقص انکار

و عالئم تجماری ایمران بما دقمت بیشمتری      های صنعتی نامۀ اجرایی قانون ثبت اختراع مرحآیین
ماهیت و کارکرد ادعا را مد نظر قرار داده و اعالم داشته است ادعا یا ادعاها ممکن است ناظر بمر  

فرایند و فراورده باشد؛ مشروط بر  فراورده، فرایند، فرایندِ دستیابی به یک فراورده و یا ترکیبی از
ناممۀ اجرایمی قمانون ثبمت اختمراع،      آیمین  12ادۀ اینکه راجع به یک مفهوم اختراعمی باشمد )مم   

های صنعتی و عالئم تجاری( و نحوۀ تنظیم آن نیز مشخص شده باشد. در این مماده آممده   مرح
ادعای اختراع بایمد عناصمر اختراعمی را کمه حمایمت از آن درخواسمت شمده اسمت؛ در         »است: 

ل بمر یمک یما چنممد ادعمما      مشمتم  تواندمیفنی تعیین نماید. هر اختراع  هایمشخصهچارچوب 
و یما ترکیبمی  فرآوردهدستیابی به یک  فرآیند، فرآیند، فرآوردهباشمد. ادعما ممکن است ناظر بر 

باشد، مشروط بر اینکه راجع به یک مفهوم اختراعی باشد. ادعاها باید صریح  فرآوردهو  فرآینداز 
با توجه به ماهیت اختراع و  هاآند معقول بودن تعدا -1و روشن بوده و دارای شرایط زیر باشند: 

در توصمیب اختمراع فراتمر     افشاشمده از امالعات  -2در صورت تعدد؛  هاآنترتیبی  گذاریشماره
فنی قابل حمایمت را بما    هایویژگی -3کامل در توصیب اثبات و مدلل شده باشد؛  موربهنرود و 

یما   هما نقشمه ، از ارجاع به اجتناببل غیرقاجز در موارد  -4استفاده از جمالت مثبت بیان نماید؛ 
که در توصمیب   مورهمان»کمار بردن عباراتی مانند توصیب امتناع گردد و تا حمد ممکمن از بمه

برای فهمم   کهدرصورتی -5شود؛ خودداری « شددادهنشمان  هانقشهکمه در  مورهمان»یا  «آمد
صمفحه نقشممه و عالممت     ۀا شممار ادعا ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشمد، پم  از بیمان ادعم    

 «.مشتمل بر شیوۀ اجرا و مزایای اختراع نباشد -6 آن در داخل پرانتز ذکر گردد؛ کنندۀمشخص
( نیمز  صنعتی و عالئم تجماری  هایمرحثبت اختراعات، در مرح حمایت از مالکیت صنعتی )

یا ادعاهما بایمد    ادعا»سعی شده است توضیحات بهتری در خصو  ادعا و کارکرد آن ارائه شود: 
گویا، مختصر، کامل و منطبق با توصیب باشد و حدود حمایمت از اختمراع را مشمخص و عناصمر     

« های فنی تعیین کندچهارچوب مشخصه اختراعی را که حمایت از آن درخواست شده است در
مرح حمایت از مالکیمت صمنعتی(. بهتمر اسمت در ممتن قمانون پیشمنهادی جزئیمات          17)مادۀ 

شده اسمت و برخمی مموارد    ش ارائه 1387نامۀ اجرایی سال ه در حال حاضر در آیینبیشتری ک
کمه مشمخص اسمت    دییر مانند تفسیر و بررسی ادعاها نیز مورد توجه قرار گیرد. چراکمه چنمان  
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ها را مطالعه و تفسمیر کمرد و تعیمین    مور دقیق آنقدری است که باید بتوان بهاهمیت ادعاها به
عهدۀ قانون است. همچنین افزون بر اصالح قانون، آموزش بمه قضمات، وکمال،    ضوابط این امور بر

 مخترعان و کارشناسان ادارۀ ثبت اختراع از اهمیت بسزایی برخوردار است.
هما در قموانین مما    درمجموع باید گفت با توجه به اینکه در خصو  ادعاها و نحوۀ تنظیم آن

نامۀ اجرایمی را  صادرشده پیش از تنظیم آیینهای خألهایی وجود دارد، ضعب موجود در گواهی
شمود کمه در بسمیاری مموارد     حال، مشاهده میشاید بتوان مستند به همین خألها دانست. بااین

نامه نیز همچنان ایرادهای جدی به نحوۀ تنظمیم ادعاهما وجمود دارد.    حتی پ  از تصویب آیین
خموبی  اند و گویی بمه نشدهمشکالت حل  نامه ایندهند، صرفاً با تصویب آیینها نشان میبررسی

کننده اهمیت ادعانامه و کارکرد آن مشمخص نیسمت. بمرای    برای مخترعان و کارشناسان بررسی
در سمال  « سوپاپ تخلیۀ فشار متغیمر تیونینمگ خمودرو   »مثال در ادعانامۀ اختراعی که با عنوان 

ین است، در بخش ادعانامه توان گفت در زمینۀ فنی اختراع پیشو می 1ش به ثبت رسیده1393
های قبلمی، اجمزا و عملکمرد اختمراع ممورد      های دستیاهها و کاستیبه کلیۀ موارد ازجمله ضعب

ناممۀ  تقاضا و نحوۀ ساخت و تولید آن اشاره شده است. این درحالی است کمه الزامماً برابمر آیمین    
همچنین در صمورت لمزوم   های یادشده را داشته باشد تا اشخا  ثالث و مربوط ادعا باید ویژگی

هما محمدودۀ حممایتی آن اختمراع را مشمخص      راحتی بتوانند با توسمل بمه آن  ها بهقضات دادگاه
 نمایند.
 

 نتیجه
های صادرشده حاکی از این موضوع اسمت کمه بما    بررسی و مقایسۀ میان قوانین موجود و گواهی

اند استفادۀ مناسب از بحث افشا هایی روبرو هستیم که باعث شدهاینکه در قانون ایران با کاستی
هما در  که مطالعه شد، حداقلی از آنحال، چنانو ادعا در نظام ثبت اختراع ما مغفول بماند، بااین

قانون مورد توجه قرار گرفته است. قانون ما حدی از افشا را که برای کارشمناس کمافی و واضمح    
بمودن یما کاممل نبمودن      رد مثل مختصمر باشد  زم دانسته است. بنابراین، شاید بتوان برخی موا

توصیفات و شیوۀ ساخت را تا حدی مستند به نیارش نامناسب قمانون بمدانیم. امما در خصمو      
نامۀ اجرایی با دقت بیشمتری شمرایط و   ادعاها باید گفت با وجود خألهای موجود در قانون، آیین

همایی کمه   سیاری از گواهیهای آن را تعیین نموده است. این درحالی است که حتی در بویژگی
و ادارۀ مالکیمت   خوبی رعایت نشدهاند، این موارد بهنامه نیز صادر شدهپ  از اجرایی شدن آیین

                                                           
 :قابل دسترسی در 139350140003000698 ۀشمار ۀاظهارنام. 1

http://ip.ssaa.ir/Patent/SearchResult.aspx?DecNo=139350140003000698&RN=86238 
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ها کرده است. البته این نکتمه نیمز  زم   صنعتی با وجود تنظیم نامناسب ادعاها اقدام به ثبت آن
رسمد کیفیمت   نظر ممی ی اخیر بههااست افزوده شود که این روند در حال تغییر است و در سال

 های صادرشده رو به بهبود است.گواهی
توان گفت تفماوت  های صادرشده از ادارات دو کشور میدرمجموع با مطالعۀ قوانین و گواهی

شمود،  های ثبت اختراع در کشور ممی ها که البته موجب کارکرد متفاوت نظامموجود بین گواهی
ناآشنا بودن مخترعان بما کارکردهمای اجمزای اظهارناممۀ ثبمت      افزون بر برخی نواقص قانونی به 

 گردد.  اختراع و همچنین اجرای نامناسب رویۀ بررسی در ادارۀ مالکیت صنعتی برمی
موجب مدتی خواهند داشت؛ چراکه بهباید توجه داشت که این نواقص آثار ماندگار و مو نی
همای  سماله دارد و آثمار منفمی گمواهی    قانون، گواهی صادرشده در صورت تمدید، عمری بیسمت 

 صادرشده تا مدت زیادی در نظام ثبت اختراع باقی خواهد ماند.
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