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چکیده
ثبت اختراع به عنوان مهم ترین ابزار حمایت از مخترعان همواره مورد 

توجه سازمان جهانی مالکیت فکری بوده است. ازاین رو تالش شده 

تا با ایجاد نظام بین المللی برای ثبت اختراعات در قالب معاهداتی 

راستا،  این  در  شود.  مبدل  گیر  فرا امری  به  موضوع  این  پاریس  مانند 

کشورها،  میان  وحدت  ایجاد  برای  اختراعات  ثبت  همکاری  نظام 

کردن  و مأموریت متحدالشکل  کرده است  آغاز  را  حرکتی مقدماتی 

قوانین شکلی ثبت اختراع در جهت تسهیل ثبت بین المللی اختراع 

سی  پی  نظام  که  است  این  می شود،  مطرح  که  پرسشی  دارد.  را 

آیا  و  بوده  موفق  اختراع  ثبت  قوانین  هماهنگی  در  میزان  چه  به  تی 

کشورها و با شرایط متفاوت   ایجاد قانون یکسان برای تمامی 
ً
اساسا

ـ  توصیفی  روش  بر  مبتنی  پژوهش  این  است؟  امکان پذیر  کمیتی  حا

ادارات  در  تی  سی  پی  نظام  نتایج  پذیرش  میزان  است؛  تحلیلی 

بهبود  راهکاری مناسب جهت  و  بررسی شده  و منطقه ای  ثبت ملی 

که با ایجاد  عملکرد ادارات ثبت ارائه می شود. نتایج نشان می دهد 

به  اعتمادسازی  برای  مقرراتی  وضع  و  تی  سی  پی  در  اصالحاتی 

تقسیم  کار  مکانیسم  می توان  ثبت،  ادارات  میان  در  بررسی  نتایج 

ادارات  بررسی  نتایج  در  ناهماهنگی  طریق،  این  از  و  کرد  اعمال  را 

مختلف را تعدیل نمود.
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1. مقدمه: طرح مسأله
در  اختراع  از  حمایت  یافت  در اساسی  شرط  به طورکلی 

که نظام ثبت  نظام های مختلف، ثبت آن اختراع است. ازآنجا

تعیین کننده  آن  در  ملی  کمیت  حا و  بوده  ملی  اساسًا  اختراع 

کشور اصواًل فقط در دایره  اصلی است، ثبت اختراع در یک 

ایجاد  ازاین رو  است.  اعتبار  دارای  ثبت کننده  کشور  ملی 

نظام هایی برای ثبت اختراع منطقه ای و بین المللی در دستور 

کار مجامع جهانی مرتبط با اختراعات بوده است.

مالکیت  از  بین المللی  حمایت  جهت  در  گام  اولین 

گرچه هدف از ایجاد  یس ]1[ است که ا صنعتی کنوانسیون پار

شاخه های  ماهوی  قوانین  به  کلی  پرداختن  کنوانسیون  این 

کلی گویی  مختلف مالکیت صنعتی بوده است، با این حال 

این معاهده در حوزه های مختلف مالکیت صنعتی مانع از 

بین المللی در عرصه ی  و  نظام جهان شمول  که یک  آن شد 

نظام  راستا،  همین  در  شود.  محقق  اختراعات  از  حمایت 

آغاز  را  خود  فعالیت   1970 سال  در  اختراع  ثبت  همکاری 

تنظیم  جهت  در  متحدالشکل  نظامی  معاهده  این  کرد. 

و  یج  ترو باهدف  که  است  بین المللی  اظهارنامه  تسلیم  و 

تسهیل  و  بین المللی  سطح  در  اختراع  از  حمایت  گسترش 

هم زمان  می کند.  عمل  اختراع  ثبت  هزینه های  کاهش  و 

بین المللی،  عرصه ی  در  تی  سی  پی  نظام  فعالیت های  با 

مشغول  نیز  منطقه ای  اختراع  ثبت  نظام های  از  تعدادی 

از  که  شدند  اختراعات  از  حمایت  عرصه ی  در  فعالیت  به 

پایی حق اختراع ]2[  کنوانسیون ارو مهم ترین آن ها می توان به 

کرد. کنوانسیون اختراع اوراسیا ]3[ اشاره  و 

طرح مسأله 

به  منجر  مختلف  کشورهای  کمیتی  حا نظام  در  تفاوت   

وضع قوانین متفاوت، بسته به مقتضیات خاص هر منطقه 

نظام های  تفاوت های  بروز  مصادیق  از  یکی  می شود. 

در  اختراع  ثبت  معیارهای  ماهیت  در  تفاوت  کمیتی،  حا

گرچه ایجاد یک سیستم  نظام های مختلف حقوقی است. ا

جهان شمول برای اعمال در نظام های حقوقی متفاوت مزیت 

یکسان سازی قوانین از لحاظ تشریفات شکلی و اداری را به 

ماهوی  تفاوت های  لحاظ  به  می رسد  به نظر  اما  دارد،  همراه 

از  بین المللی  سیستم  این  اعمال  کمیتی،  حا نظام های  و 

لحاظ اجرایی با مشکل روبه رو خواهد شد. ازجمله می توان 

پا و آمریکا در خصوص  به تفاوت قوانین ثبت اختراعات ارو

و   3 مواد  اساس  بر  کرد.  اشاره  بیوتکنولوژی  اختراعات  ثبت 

 25 قواعد  و  میکروبیولوژی  اختراعات  ثبت  دستورالعمل   5

اختراع،  پایی  ارو کنوانسیون  به  مربوط  مقررات  اجرای   29 و 

در  ثبت  قابل  اصواًل  یست شناسی  ز به  مربوط  اختراعات 

ایاالت متحده  اتخاذی  سیاست  مقابل،  در  می باشند.  پا  ارو

را   DNA نوترکیب  رشته های  صرفًا  که  است  صورت  این  به 

پیش بینی  اوصاف  این  با   .]4[ می دهد  قرار  حمایت  مورد 

که نهادهای بررسی ایاالت متحده در پذیرش نتایج  می شود 

برخی  ثبت  خصوص  در  تی  سی  پی  نظام  جست وجوی 

ثبت  قابلیت  احراز  و  نیستند  انعطاف پذیر   DNA ترکیبات 

ثبت  پذیرش  قطعیت  معنای  به  تی  سی  پی  در  اختراع 

ثبت  نظام  ازجمله  منطقه ای  اختراع  ثبت  نظام های  در 

اختراعات ایاالت متحده نیست.

اثربخشی  میزان  که  آن است  پژوهش  این  پرسش اصلی 

کشورهای  در  اختراعات  ثبت  همکاری  نظام  قوانین  نفوذ  و 

تی  نظام پی سی  تا چه حدی است؟ در حال حاضر  عضو 

یابی  ارز مرحله  در  و  کرده  سپری  را  خود  آزمون وخطای  دوره 

مجدد قرار دارد. لذا این تحقیق در پی بررسی عملکرد این 

نظام جهان شمول و میزان توفیق آن در تحت الشعاع قرار دادن 

منطقه ای  و  ملی  اختراعات  ثبت  ادارات  ضوابط  و  معیارها 

ابتدا  مطرح شده،  پرسش های  به  پاسخ گویی  برای  است. 

تی  سی  پی  معاهده ی  مزایای  و  ماهیت  به  اجمالی  به طور 

پرداخته می شود. سپس چالش های عملی استفاده از نظام 

کشورهای عضو مورد بررسی قرار  پی سی تی برای مخترعین 

عملکرد  بهبود  برای  مناسب  راهکاری  درنهایت  و  می گیرد 

نظام های ثبت اختراع ارائه می شود.
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2. مبانی نظری و پیشینه تحقیق
ماهیت نظام همکاری ثبت اختراع

سیستم ثبت بین المللی اختراع پی سی تی سامانه ای منظم 

مالکیت  توسط سازمان جهانی  که  اختراع است  ثبت  برای 

کثری از اختراع را  فکری اداره می شود و فرصت حمایت حدا

که  برای متقاضیان ثبت اختراع فراهم می کند. امتیاز ویژه ای 

این معاهده را در میان معاهدات مشابه بین المللی برجسته 

که این امکان را برای مخترع فراهم می کند تا  می کند آن است 

با تسلیم یک اظهارنامه بین المللی در یک مکان، به یک زبان 

را در  از اختراع خود  با یک هزینه مشترک فرصت حمایت  و 

که مایل به حمایت  همه یا هر یک از کشورهای عضو معاهده 

قابل توجه  نکته  آورد.  به دست  باشد  آن ها  در  خود  اختراع  از 

ثبت  نظام های  برخالف  تی  سی  پی  معاهده  که  است  این 

خاص  یا  قراردادی  معاهدات  اقسام  از  منطقه ای،  اختراع 

که دقیقًا در نقطه مقابل معاهدات قانون ساز یا عام قرار  است 

اعطای  تی،  ماده 2 معاهده پی سی  بند 12  بر  بنا   .]5[ دارد 

پی  سیستم  مسئولیت های  حیطه  در  اختراع  ثبت  گواهی 

ناشی  مسئولیت های  و  مهم  وظیفه ی  این  و  نیست  تی  سی 

کشورهای هدف و  از آن در اختیار ادارات ملی ثبت اختراع 

مربوط به مرحله ی فاز ملی ثبت اختراعات است.

مزایای ایجاد هماهنگی در نظام های ثبت اختراع

اختراع  ثبت  ماهوی  قوانین  هماهنگ سازی  مزایای  تحقق 

به طور مستقیم بستگی به میزان هماهنگ سازی و نوع آن دارد. 

گر یکسان سازی معیارهای ماهوی ثبت اختراع محقق شود،  ا

که به چند مورد از آن ها اشاره می کنیم: مزایای خاصی دارد 

امکان استفاده از تخفیف های قابل اعمال برای مخترعین واجد شرایط

متقاضیان  برای  تی  سی  پی  سیستم  که  تی  تسهیال ازجمله 

طی  در  که  است  تخفیف هایی  است،  گرفته  نظر  در  ثبت 

شرایط  واجد  مخترعین  برخی  به  اظهارنامه  تسلیم  روند 

 90 تخفیف  فکری  مالکیت  جهانی  سازمان  می گیرد.  تعلق 

درصدی را برای دو گروه از متقاضیان ثبت بین المللی اختراع 

یخ  اول جوالی 2015  که این تصمیم از تار گرفته است  در نظر 

است  متقاضیانی  شامل  اول  گروه  است.  شده  الزم االجرا 

که  باشند  کشورهایی  مقیم(  یا  )تبعه  و  حقیقی  شخص  که 

آمریکا  از 3000 دالر  کمتر  فرد در آن ها  سرانه درآمد ساالنه هر 

که شخص حقیقی  گروه دوم شامل متقاضیانی است  باشد. 

این  که  باشند  کشورهایی  از  یکی  مقیم(  یا  )تبعه  حقوقی  یا 

با  کشورهای  جزء  ملل  سازمان  آمارهای  اساس  بر  کشورها 

ذکر  به  الزم  شوند.  محسوب  توسعه یافتگی  درجه  کمترین 

در  و  بین المللی  فاز  در  صرفًا  مذکور  تخفیف های  که  است 

پرداخت  و  می شوند  اعمال  ثبت  هزینه های  از  بخشی  مورد 

تخفیف ها  این  مشمول  اظهارنامه  ترجمه  هزینه های 

به  صورتی  در  تنها  تخفیف ها  این  ضمن  در  نمی شود. 

از  ثبت  و  حمایت  درخواست  که  می گیرد  تعلق  متقاضی 

درخواست  و  باشد  انجام شده  حقیقی  اشخاص  جانب 

شرکت های  ازجمله  حقوقی  اشخاص  جانب  از  حمایت 

تجاری حتی به صورت نیابتی مشمول این تخفیف نخواهد 

که از جوالی 2018  ]6[. بر اساس جدیدترین اصالحاتی  بود 

است،  شده  اجرایی  تی  سی  پی  معاهده  آیین نامه ی  در 

حقیقی  اشخاص  از  دسته  آن  به  تنها  درصدی   90 تخفیف 

داشته  را  تخفیف  از  برخورداری  شرایط  که  می گیرد  تعلق 

و  از جانب خودشان  را  اختراع  ثبت  اظهارنامه های  و  باشند 

شرایط  فاقد  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  از  نمایندگی  به  نه 

کرده باشند ]7[. مذکور ارائه 

کاری ادارات ثبت اختراع کاهش حجم 

فکری  مالکیت  جهانی  سازمان  در  ارائه شده  آمار  اساس  بر 

طرف  از  اختراع  ثبت  اظهارنامه  ارائه ی  میزان   2017 سال  در 

ثبت  تقاضانامه های  کل  از   %57/6 غیرمقیم  متقاضیان 

 .]8[ است  داده  تشکیل  را  تی  سی  پی  به  ارائه شده  اختراع 

در  اختراع  اولیه ی  ثبت  بر  متقاضیان  ترجیح  به  توجه  با 

از   %35 که  است  آن  از  کی  حا آمار  این  خود،  متبوع  کشور 
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گرفته اند.  تقاضانامه ها در این سال، مورد بررسی مجدد قرار 

کشورهای  در  ثبت  برای  مخترعان  تکراری  تقاضای  گرچه  ا

و  تکراری  بررسی های  انجام  است،  اجتناب ناپذیر  مختلف 

دوباره کاری ها تا حدی قابل  پیشگیری است. این مهم جز با 

هماهنگی ماهوی قوانین ثبت محقق نخواهد شد.

اختراعات  ثبت  برای  یکسان  و  جامع  نظام  از  استفاده 

مزایای دیگری را نیز دارا خواهد بود که در این مقال نمی گنجد 

.]9[

معایب هماهنگی در نظام ثبت اختراع

کاهش  موجب  جهانی  اختراع  ثبت  سیستم  ایجاد 

کشورها در رعایت حق تقدم ملی در هنگام  انعطاف پذیری 

به  را  پیامد  این  موضوع  این  می شود.  ثبت  گواهی  اعطای 

تازه  کشورهای  استراتژیک  استفاده  فرصت  که  دارد  همراه 

صنایع  ارتقای  برای  جهانی  ثبت  سیستم  از  صنعتی شده 

یادی از بین می برد. در عوض، این سیستم  داخلی را تا حد ز

به عنوان پشتوانه ای برای استحکام و تقویت منافع استراتژیک 

که هزینه های ثبت  کشورهای صنعتی خواهد بود. در مواقعی 

شرکت های  نمی رود،  باال  هدف  کشورهای  تعداد  افزایش  با 

کشورهایی  در  ولو  حمایت  تقاضای  انگیزه ی  چندملیتی 

مطرح  را  ندارد  وجود  آنجا  در  اختراع  پذیرش  احتمال  که 

بازار  نبود  علی رغم  که  می شود  موجب  امر  این  می کنند. 

اختراعات  ثبت  آمار  اختراعات،  از  بسیاری  برای  تجاری 

میان  این  در  کند.  پیدا  افزایش  درحال توسعه  کشورهای  در 

ثبت  اختراعشان  که  مخترعینی  انحصاری  حقوق  افزایش 

امر می کند  این  به  وادار  را  کشورها  این   شده است، مبتکران 

که  کنند  مسأله  این  پیگیری  وقف  را  خود  زمان  بیشتر  که 

را  کشورها  این  در  ثبت شده  اختراع  انحصاری  حقوق  مبادا 

کنند. درنتیجه هزینه ی انجام تحقیقات در کشورهای  نقض 

درحال توسعه افزایش می یابد و در کشورهای کمتر توسعه یافته 

کردن دانش موجود از بین خواهد رفت ]10[. کپی  نیز امکان 

3. روش تحقیق 

و  بوده  تحلیلی  توصیفی  حاضر،  پژوهش  تحقیق  روش 

کتابخانه ای و آمار سازمان جهانی  داده ها براساس یافته های 

گردآوری  مرتبط  میدانی  مطالعات  بعضًا  و  فکری  مالکیت 

شده است. 

داده ها

با  ابتدا  از  بین المللی  اسناد  سایر  همانند  تی  سی  پی  نظام 

که بنا بر دالیل  یک سری اهدافی پیش بینی شده همراه بوده 

محقق  امروز  به  تا  اهداف  این  تمامی  به   رسیدن  مختلف 

عضو   158 دارای  معاهده  این  حاضر  حال  در  است.  نشده 

گذرانده است. در  معاهد است و دوره آزمون وخطای خود را 

این قسمت چالش های عملی اجرای معاهده پی سی تی در 

کشورهای عضو مورد بررسی قرار می گیرد:

عدم توجه نظام پی سی تی به یکسان سازی ماهوی قوانین

ثبت  یکپارچه  نظام  ایجاد  جهت  در  که  تالش هایی  باوجود 

یکسان سازی  معاهده  امروز  به  تا  گرفته،  صورت  اختراع 

محقق  هنوز  که  است  هدفی  اختراع  ثبت  ماهوی  قوانین 

گرفته  صورت  زمینه  این  در  که  پیشرفتی  تنها  است.  نشده 

است، در زمینه ی متحدالشکل سازی معیارهای شکلی بوده 

گرفت،  که پیش  از این مورد اشاره قرار  است، ولی همان طور 

این یکسان سازی شکلی و تشریفاتی، تفاوت های اساسی و 

اصولی ماهوی را تحت الشعاع قرار نخواهد داد ]11[. 

هیچ  تی  سی  پی  معاهده   27 ماده   5 بند  اساس  بر 

آزادی  نمی تواند  آن  آیین نامه های  و  معاهده  این  در  ماده ای 

 ]12[ اختراع  ثبت  ماهوی  شرایط  اعمال  در  عضو  کشورهای 

کند. را محدود 

پی  معاهده  مواد  از  که  نادرستی  تفاسیر  برخی  علی رغم 

محدودیتی  هیچ گونه  معاهده  این  می شود،  ارائه  تی  سی 

اختراع  ثبت  جهت  متفاوت  ماهوی  شرایط  اعمال  برای  را 

و  تعیین  و  نمی کند  ایجاد  اختراع  ثبت  ملی  ادارات  در 

تشخیص قابلیت یا عدم قابلیت ثبت هر اختراع منحصرًا به 
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مقتضیات موردپذیرش ادارات ملی )و یا منطقه ای( بستگی 

نحوه  مورد  در  واشنگتن  دیپلماتیک  اجالس  گزارش  دارد. 

تفسیر محسوب  این  بر  تأییدی  مواد پی سی تی، مهر  تفسیر 

 27 ماده  به  مربوط  یادداشت  گزارش،  این  طبق  می شود. 

ثبت  مقتضیات  و  معیارها  از  منظور  می کند:  مقرر  معاهده 

 4 اظهارنامه(،  کلی  )شکل   3 مواد  مندرجات  ماده،  این  در 

)درخواست حمایت(، 5 )توصیفات اختراع(، 6 )ادعاهای 

قواعد  و  تقدم(  حق  8)ادعای  اختراع(،  )تصویر  اختراع(،7 

و مقتضیات ثبت  واژه های معیار  این مواد است.  به  مربوط 

از  هدف  و  شده اند  برده  به کار  کلمه  عام  معنای  به  صرفًا 

کید بر موارد ذکرشده در فوق  به کارگیری این اصطالح صرفًا تأ

ازجمله  ثبت  ماهوی  معیارهای  اصطالحات  این  و  است 

ضوابط ملی ثبت اختراع را شامل نمی شود ]13[.

برخالف عملکرد تک بعدی نظام پی سی تی در رسیدگی 

منطقه ای  ثبت  نظام های  اختراع،  ثبت  شکلی  قوانین  به 

کار خود  یکرد دوگانه ی بررسی ماهوی-شکلی را در دستور  رو

قرار داده اند ]14[.

کارایی اقتصادی کاهش 

مقررات مربوط به زبان در نظام پی سی تی رابطه ی تنگاتنگی 

معاهده   3 ماده   4 بند  اساس  بر  دارد.  اختراع  ثبت  آیین  با 

پی سی تی، اظهارنامه بین المللی ثبت اختراع باید به یکی 

 ]15[ بین المللی  دفتر  توسط  اعالم شده  مجاز  زبان های  از 

ترجمه ی  به  ملزم  متقاضی  صورت  این  غیر  در  و  شود  ارائه 

شد.  خواهد  پذیرش  مورد  زبان های  از  یکی  به  اظهارنامه 

معاهده پی سی تی از سال 1978 به اجرا درآمد. در این سال 

تی محدود  در پی سی  پذیرش  مورد  زبان های رسمی  تعداد 

بود.  روسی  و  ژاپنی  آلمانی،  فرانسه،  انگلیسی،  زبان  پنج  به 

پی  در  منتشرشده  اظهارنامه های  تعداد   1978 سال  در 

تعداد   2011 سال  در  بود.  تقاضانامه   19 به  محدود  تی  سی 

کره ای  زبان های مورد پذیرش در این نظام به 24 زبان ازجمله 

اضافه شده،  زبان های  میان  در  کرد.  پیدا  افزایش  پرتغالی  و 

در  پرتغالی  و  کره ای  متقاضیان  تعداد  مقایسه ی  و  بررسی 

قبل و بعد از اضافه شدن این زبان ها به زبان های رسمی پی 

کشور  دو  انتخاب  دلیل  می رسد.  به نظر  مناسب تر  تی  سی 

 2008 سال  از  قبل  کشور  دو  این  که  است  آن  پرتغال  و  کره 

نیز عضو معاهده پی سی تی بوده اند، لذا مقایسه ی وضعیت 

قابل توجه   2008 از  بعد  و  قبل  در  کشور  دو  این  متقاضیان 

با  کره ای  برای متقاضیان  است. در سال 2008 ثبت اختراع 

اظهارنامه در  ارائه  میزان  54% تخفیف همراه شد. هم زمان، 

کره ای زبان بین سال های از  پی سی تی از جانب متقاضیان 

سال 2009 تا 2011 با 21/6% افزایش همراه بوده است. جالب 

که از جانب مجمع پی  که این افزایش دستمزدی  اینجاست 

یافت  کره ای جهت ثبت اظهارنامه در از متقاضیان  سی تی 

به این ترتیب  و  می شد  ترجمه  هزینه های  جایگزین  می شد، 

دفتر بین المللی پی سی تی نیز از ارتقای سیستم چند زبانی 

رسمی  که  تصور  این  لذا  داشت.  به سزایی  بهره مندی  سود 

تی  سی  پی  کارایی  کاهش  موجب  متعدد  زبان های  کردن 

یکرد مذکور عادالنه  می شود، بی اساس است. عالوه بر آن، رو

موجود،  شرایط  که  است  آن  ادعا  این  دلیل  می باشد.  نیز 

موجب  متقاضیان،  سایر  برای  منفی  تأثیر  ایجاد  بدون 

هزینه های  طرفی  از  است.  شده  موجود  تفاوت های  کاهش 

متقاضیان  به  هزینه  این  و  یافته  کاهش   کره ای  متقاضیان 

انگلیسی زبان منتقل  شده است.

امروزه تنها زبان فّناوری، انگلیسی نیست و در سال های 

افزایش  ثبت شده  اختراعات  در  زبان  گونی  گونا میزان  اخیر 

جهانی  سازمان  رسمی  آمار  طبق  است.  داشته  چشمگیری 

مالکیت فکری برای اولین بار در سال 2017، کمتر از 50 درصد 

از اظهارنامه ها به زبان انگلیسی ارائه  شده اند. در مقابل، آمار 

به   ،2007 سال  در   %2/5 از  چینی  زبان  به  اظهارنامه ها  ارائه 

15/7% در سال 2017 رسیده است ]16[؛ حوزه های مختلف 

کشورهای مختلفی است.  تخصصی ثبت اختراع متعلق به 

آلمان  نانو،  فّناوری  در  کره  بودن  سرآمد  به  می توان  ازجمله 

اشاره  دارویی  اختراعات  در  انگلیس  و  ماشینی  قطعات  در 
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زبان شناختی  نیازهای  که  است  بدیهی  میان  این  در  کرد. 

که مخترع  دارد  فّناوری  و حوزه  به منطقه  بستگی  مخترعین 

در آن فضا مشغول به فعالیت است ]17[.

تقاضانامه های  ارائه  بیشترین  رکورد  حاضر  حال  در 

با اختالف شایان توجه  به سیستم پی سی تی  ثبت اختراع 

از  بعد  و  دارد  قرار  آسیا  قاره  مخترعان  دست  در   %47 با  و 

 ،%25/3 با  شمالی  آمریکای   ،%25/6 با  پا  ارو قاره های  آن 

اقیانوسیه با 0/9%، جنوبگان با 0/6% و آفریقا با 0/2% با هم 

کندگی  پرا و  انتشار  آمار نشان دهنده ی  این  رقابت می کنند. 

دارد  آن  از  نشان  و  است  جهان  سراسر  در  اظهارنامه ها  ارائه 

مستلزم  اختراعات  ثبت  بین المللی  سیستم  جامعیت  که 

قابلیت  احراز  برای  منعطف  و  جامع  استانداردهای  ایجاد 

ثبت اختراعات در سطح فراملی است. به نظر می رسد یکی 

زبان های  رسمیت  پذیرش  استانداردها،  این  مهم ترین  از 

مختلف برای ارائه اظهارنامه است ]18[. 

تفاوت در قوانین و بررسی و تنظیم اظهارنامه ها

تفاوت در قوانین ممکن است در قالب انواع متفاوت بررسی 

مختلف  ادارات  اختالف  با  رابطه  در  یا  اظهارنامه  ادعاهای 

اختراعات  جدید  حوزه های  از  حمایت  خصوص  در  ثبت 

وجود داشته باشد.

یکی از اصلی ترین قسمت های اظهارنامه، بخش ادعاها 

است. اصواًل هر اظهارنامه شامل چندین ادعا است. بررسی 

پایی  ارو سیستم  و  ایاالت متحده  اختراع  ثبت  سیستم های 

به نظر  مناسب  مخترعین  منتخب  گزینه های  به عنوان 

می رسد.

پایی مخترع می تواند به صورت  در سیستم ثبت اختراع ارو

کند. به عنوان مثال  انتخابی یک یا چند ادعا را به هم محدود 

که ادعای شماره 2، به یکی از  کند  ممکن است مخترع ادعا 

ادعاهای 3 و یا 4 وابسته است، ولی به طور مشخص شماره 

این  اول  ادعای  که  می کنیم  فرض  نکند.  تصریح  را  ادعا 

که این اختراع یک صندلی است و ادعای دوم اینکه  باشد 

صندلی موردنظر سه پایه است و البته هر دو ادعای اول و دوم 

ادعای  می تواند  مخترع  ذکرشده  فرض  در  هستند.  مستقل 

سه پایه ی  صندلی  که  کند  تنظیم  صورت  این  به  را  خود 

گردون )ادعای شماره 3( و  موردنظر، ممکن است به صورت 

کاال محقق شود.  یا به صورت چرخ دار )ادعای شماره 4( در 

یادی همراه است  کار ممتحن با پیچیدگی ز در این موقعیت 

ی برای رد این اختراع می بایست چند مسیر را برای احراز  و و

کند ]19[.  تشابه احتمالی ثبت اختراع درگذشته طی 

امکان  موارد مخترع  اغلب  ایاالت متحده در  در سیستم 

کردن انتخابی ادعاها به هم را ندارد و صرفًا می تواند  وابسته 

را   4 و   4 شماره  ادعای  به  را   5 شماره  ادعای  به عنوان مثال 

دایره  گفت  می توان  بنابراین  کند؛  محدود  و  وابسته   3 به 

سیستم  در  به نوعی  ادعاها  نوشتن  در  مخترع  اختیارات 

صالحیت دار  مراجع  که  می دانیم  است.  بازتر  پایی  ارو ثبت 

نمی شوند.  انتخاب  اختیاری  به صورت  جست وجو  برای 

چهار  از  یکی  می توانند  صرفًا  ایرانی  مخترعان  به عنوان مثال 

مرجع  به عنوان  را  هندوستان  ژاپن  روسیه،  پا،  ارو مرجع 

کنید  تصور   .]20[ کنند  انتخاب  جست وجو  صالحیت دار 

در  اختراع  از  حمایت  کسب  قصد  ایرانی  مخترع  یک  که 

به ناچار  اینجا مخترع  را داشته باشد. در  ایاالت متحده  بازار 

می کند.  انتخاب  جست وجو  مرجع  به عنوان  را  پا  ارو اداره ی 

پایی،  ارو بررسی  سیستم  شناخت  با  مخترع  که  ازآنجا

به اصطالح دست خود را در نوشتن ادعاها باز می بیند، نحوه 

تنظیم  مذکور  سیستم  با  متناسب  را  خود  ادعاهای  نگارش 

مشاهده  موارد  اغلب  در  ملی،  فاز  به  ورود  از  پس  می کند. 

به  ایاالت متحده  ثبت  اداره ی  بررسی  سیستم  که  می شود 

مورد  را  اظهارنامه  ادعاها،  نامناسب  تنظیم  مشاهده  دلیل 

می کند  آغاز  صفر  نقطه  از  را  بررسی  و  نمی دهد  قرار  پذیرش 

گانه ای را  که البته این بررسی مجدد صرف هزینه و زمان جدا

برای شخص متقاضی به همراه خواهد داشت.
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تفاوت در حمایت از حوزه های جدید اختراع

با وجود انعطاف پذیری نسبی قوانین ثبت اختراعات نسبت 

به حوزه های نوظهور فّناوری هنوز بعضی از حوزه های فّناوری 

به سختی خود را در زیر چتر حمایت قوانین ثبت اختراعات 

کنونی جای می دهند. در این میان ثبت اختراعات مربوط به 

میکروارگانیسم ها تبدیل به دغدغه بزرگی برای مخترعان این 

نوع اختراعات شده است.

لغوی  نظر  از  یست فناوری  ز یا  بیوتکنولوژی  اصطالح 

زنده  موجود  به  مربوط  معنای  به  »بیو«  کلمه ی  دو  از  ترکیبی 

از  و دیگری »تکنولوژی« به معنای فن و هنر بشر در استفاده 

علم است ]21[.

را  حیاتی  اشکال  می توان  آیا  که  دیرینه  تردید  این 

به عنوان اختراع به ثبت رساند یا خیر، به موضوع روز دنیای 

اختراعات تبدیل  شده است. درگذشته ادارات ثبت اختراع 

 DNA ترتیبات  توالی  ژاپن اختراعات  و  پا  ارو ایاالت متحده، 

می رساندند.  ثبت  به  خاص  دارویی  ترکیبات  به عنوان  را 

گذشت زمان، تردید در احراز شرایط الزم برای ثبت شدن  با

و اخالقی بودن به ثبت رساندن میراث بشر به عنوان اختراع، 

کرد  گواهی اختراع به این ترتیبات را با مشکل روبه رو  اعطای 

که  می کردند  استدالل  چنین  دانشمندان  از  عده ای   .]22[

مهندسی  روش های  اغلب  تجاری  کاربرد  از  ناشی  خطرات 

به  را  جبران ناپذیری  و  جدی  خسارت  است  ممکن  ژنتیک 

برای  بودند  معتقد  دیگر  عده ای  و  کند  وارد  یست  محیط ز

حق  نیز  و  حیات  چرخه ی  در  تعادل  و  یستی  ز تنوع  حفظ 

مردم بومی نسبت به دانش سنتی، ثبت اختراع در این حوزه 

به  پایی  ارو کشورهای  میان  این  در   .]23[ باشد  مجاز  نباید 

بر مبنای مخالفت های دین مسیحیت و  یکرد خود  دلیل رو

آنان در افکار  و نفوذ  پا  ارو یست در  افراطی محیط ز طرفداران 

را  اختراع  عنوان  با  حیاتی  اشکال  ثبت  و  حمایت  عمومی، 

دو  حدود  گذشت  از  پس  شد  باعث  امر  این  نمی پذیرفتند. 

به ویژه  آن  اقتصادی  آثار  ظهور  و  یست فناوری  ز رواج  از  دهه 

کنند ]24[. پایی احساس خسران  کشورهای ارو در آمریکا، 

 1998 در  سرانجام  مناقشه،  و  بحث  سال  ده  از  پس   

یست فناوری  ز اختراعات  از  قانونی  حمایت  دستورالعمل 

پایی ها  ارو و  گرفت  قرار  پا  ارو مجلس  پذیرش  مورد   ]25[

به  حوزه،  این  به  مربوط  اختراعات  ثبت  کردن  الزامی  با 

مخالفت  البته  شدند.  وارد  یست فناوری  ز پرسود  مسابقه ی 

عمومی  افکار  به  تنها  که  دستورالعمل  این  با  کشورها  برخی 

کید  تأ به رغم  و  یافت  ادامه  کان  کما می کردند  استناد  خود 

کشورهای  داخلی  قوانین  در  سند  مفاد  ورود  بر  آن   15 ماده 

پرتغال،  آلمان،  مانند  اعضا  برخی   ،2007 سال  تا  عضو 

را  خود  عمومی  افکار  نتوانستند  بلژیک،  ایتالیا،  اتریش، 

موضع  امروزه   .]26[ کنند  اقناع  آن  داخلی  تصویب  برای 

تغییر  گذشته  به  نسبت  ایاالت متحده  اختراع  ثبت  نظام 

یستی پزشکی و  کرده است و این تغییر موضع صنعت ز پیدا

قرار داده است. در  را تحت تأثیر  ایاالت متحده  بیوتکنولوژی 

کاربردی  همین راستا دادگاه های ایاالت متحده مانع اجرای 

ثبت  امکان  حتی  و  می شوند  بیوتکنولوژی  حوزه  اختراعات 

عالی  دادگاه  کرده اند.  محدود  نیز  را  حوزه  این  اختراعات 

آمریکا در پرونده های Myriad ]27[ و Alice ]28[ با تمرکز بر 

استثنائات ذکرشده در پرونده دیاموند- پدیده های طبیعی و 

ایده های مختصر- رشته های متحول شده DNA که به عنوان 

یستی مستقل شناخته می شوند و ایده های مختصر  شناسه ز

که ممکن است جامع اطالعات پزشکی پیچیده ای باشد را 

کرد ]29[. از محدوده ی اختراعات قابل ثبت خارج 

ثبت  نسبی  پذیرش  بر  داللت  ذکرشده  موارد  گرچه  ا

بااین حال  دارند،  آمریکا  و  پا  ارو در  بیوتکنولوژی  اختراعات 

کامل  که تالش برای اعمال  کی از آن است  مطالعات اخیر حا

محدود  به  منجر  آمریکا  و  پا  ارو در  اختراع  ثبت  معیارهای 

گستره ی حمایت از اختراعات  شدن مستقیم و غیرمستقیم 

بیوتکنولوژی شده است.

ثبت شده  اختراعات  تعداد  به دست آمده  آمار  طبق   

ثبت  به  موفق  که  بیوتکنولوژی  حوزه  در  تی  سی  پی  در 

از   2013 سال  تا   2000 سال  از  شده اند  ایاالت متحده  در 
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آمار  است.  داشته  کاهش  اختراع   4729 به  اختراع   6184

کشورهای مهم صنعتی ازجمله فرانسه،  به دست آمده از سایر 

اختراعات  تعداد  کاهش  نیز  کانادا  و  انگلستان  آلمان، 

به  توجه  با   .]30[ می دهند  نشان  را  حوزه  این  در  ثبت شده 

کشورهای  کثر  یکرد سخت گیرانه ی ا آمار ذکر شده و اعمال رو

خصوصًا  اختراع  ثبت  شرایط  احراز  به  نسبت  صنعتی 

تی  سی  پی  بین المللی  سیستم  انتخاب  بیوتکنولوژی، 

که  بیوتکنولوژی  اختراعات  مخترعان  از  دسته  آن  برای 

توسعه یافته ای همچون  کشورهای  بازار  را  هدف اصلی خود 

ایاالت متحده، انگلستان و فرانسه قرار داده اند منطقی به نظر 

نمی رسد و پیشنهاد می شود این متقاضیان اظهارنامه ثبت 

ملی  یا  و  منطقه ای  اختراع  ثبت  ادارات  به  را  خود  اختراع 

کنند. کشورهای موردنظر ارائه 

راهکار بهبوددهنده ی عملکرد نظام پی سی تی

فرایند  تسریع  جهت  در  که  راهکارهایی  مهم ترین  از  یکی 

مختلف  ادارات  دوباره کاری های  از  جلوگیری  و  حمایت 

کار است.  گرفته، راهکار تقسیم   ثبت اختراع مورد توجه قرار 

کار ]31[ توسط  اولین تالش ها در جهت اعمال فرایند تقسیم  

ژاپن  ثبت  اداره  و  آمریکایی  پایی،  ارو اختراع  ثبت  ادارات 

ارتباط نزدیک  از سال 1983 در  ادارات  گرفت. این  صورت 

را  مشابهی  یکردهای  رو تا  داشتند  این  بر  سعی  و  بوده  باهم 

در زمینه های جست وجو، بررسی و تشریفات دیگر مربوط به 

ثبت اختراع اتخاذ کنند. اساس این نظریه بر تبادل اطالعات 

میان ادارات ثبت اختراع استوار است ]32[.

فرایند  در  را  همکاری  از  مرحله  سه  تقسیم  کار  نظریه ی 

همکاری ها  این  می کند.  پیشنهاد  اختراع  گواهی  اعطای 

شامل تقسیم  کار در جست وجو ]33[، تقسیم  کار در بررسی 

اظهارنامه ]34[ و تقسیم  کار در نتایج ]35[ است.

کار در جست وجو تقسیم  

در  همکاری  کار،  تقسیم  نظریه ی  ابعاد  مهم ترین  از  یکی 

است،  موردنظر  اختراع  سابقه ی  و  فنی  دانش  جست وجوی 

جریان  در  اختراع  ثبت  ادارات  از  هریک  که  معنی  این  به 

ادارات  دیگر  تجربیات  از  اختراع،  پیشینه ی  جست وجوی 

ثبت که اظهارنامه در ابتدا به آنجا تسلیم  شده است، استفاده 

جست وجو  در  تقسیم  کار  عنوان  با  فرایند  این  می کنند. 

که توسط اداره ثبت اختراعات  شناخته می شود و نظریه ای 

آمریکایی پیشنهاد شده است ]36[، نمونه ی عملی از انجام 

کار است. ماهیت این طرح این پیشنهاد  این نوع از تقسیم  

که در جهت هماهنگ سازی قوانین ثبت،  را مطرح می کند 

پایی،  اظهارنامه های مشابهی در هر یک از سه اداره ثبت ارو

آمریکایی و ژاپن ارائه شود. هریک از این ادارات جست وجو 

را به یکدیگر  را انجام می دهند و نتایج جست وجو  و بررسی 

ارسال می کنند. بدین ترتیب متقاضی از نتایج جست وجوی 

یا  و  اصالح  فرصت  و  می شود  گاه  آ ثبت  اداره ی  سه  هر 

پس گیری اظهارنامه را خواهد داشت ]37[. باز

تقسیم  کار در بررسی اختراع

و  بررسی ها  بخش  در  کار  تقسیم  همکاری ها،  از  دوم  نوع 

ادارات  در  اختراعات  بررسی  به  مربوط  اطالعات  تبادل 

در  کار  تقسیم  عنوان  با  فرایند  این  است.  ثبت  مختلف 

که توسط   ]38[ نوین  راه  و نظریه ی  بررسی شناخته می شود 

از  عملی  نمونه ای  است،  شده  پیشنهاد  ژاپن  ثبت  اداره ی 

این نوع همکاری است. این طرح ایجاد چارچوب جدیدی 

را برای حمایت بین المللی از اختراعات را پیشنهاد می کند. 

ملی  ثبت  اداره ی  اختراع،  بررسی  در  کار  تقسیم  فرایند  در 

و  نقطه نظرات  از  می شود،  ارائه  آن  به  متعاقبًا  اظهارنامه  که 

که اظهارنامه سابقًا به آن ارائه  شده است،  معیارهای اداره ای 

استفاده می کند ]39[. 
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کار در نتایج تقسیم 

از  دوم  اداره ی  بهره برداری  معنای  به  کار  تقسیم  از  نوع  این 

این  در  است.  بررسی کننده  اول  اداره ی  تالش های  نتایج 

نظرات  از  بهره برداری  به  قادر  دوم  اداره ی  همکاری،  از  نوع 

نتیجه  از  استفاده  و  بررسی  اطالعات  اول،  اداره ی  ممتحن 

رسیدگی  بزرگراه  نظریه ی  است.  منبع  و  مرجع  به عنوان 

را  همکاری  از  نوع  این   ،]40[ اختراع  اظهارنامه های  به 

پیشنهاد می کند. این طرح توسط اداره ثبت اختراعات ژاپن 

کسب  آن طرح، سهولت در  از  و هدف  پیشنهادشده است 

بهره برداری  میزان  افزایش  و  مخترعین  اختراع  ثبت  گواهی 

فکری  مالکیت  دفاتر  میان  در  بررسی  و  جست وجو  نتایج  از 

افزایش  و  بررسی  فرایند  کاهش  نهایت  در  و  در سطح جهان 

کار در نتایج در صورتی مفید فایده  کیفیت آن است. تقسیم 

در  را  مشابهی  استانداردهای  و  قواعد  کشور  دو  که  است 

اداره ی  این حالت،  در  کنند.  اعمال  اختراع  گواهی  اعطای 

بررسی  به  کمتری  نیاز  قانونی،  مشترکات  وجود  به دلیل  دوم 

این  موفقیت  عامل  دومین  می کند.  احساس  اختراع  مجدد 

ممکن  گرچه  ا است.  ادارات  دیگر  نتایج  به  اعتماد  فرایند، 

یکدیگر  با  اختراع  ثبت  ماهوی  قوانین  در  کشورها  است 

کشورها می بایست  اختالف داشته باشند، ادارات ثبت این 

گواهی اختراع صادرشده از ادارات  کیفیت و معتبر بودن  به 

کنند. دیگر اعتماد 

ثبت  ادارات  توسط  زمینه  این  در  تفاهم نامه ای  اخیرًا 

کره به تصویب رسیده  اختراع اوراسیا و اداره مالکیت فکری 

در  را  آزمایشی  برنامه ای  طرفین  تفاهم نامه،  این  طبق  است. 

کرد  خواهند  آغاز  اختراع  ثبت  بزرگراه  طرح  اجرای  جهت 

بررسی  برای  تی  سی  پی  بررسی های  نتایج  از  آن  طبق  که 

استفاده  می شود  ارائه  کشورها  این  در  که  اظهارنامه هایی 

مدت  به  تفاهم نامه  این  آزمایشی  اجرای  زمان  می شود. 

این  اصلی  چکیده  است.   2019 ژانویه  آغاز  از  و  سال  سه 

که یک اداره ثبت اختراع  که در مواردی  تفاهم نامه آن است 

اداره ی  می نماید،  احراز  را  اختراعی  ثبت  قابلیت  ابتدائا 

اختراع  ثبت  اظهارنامه  متقاضی  که  می کند  تضمین  دیگر 

موردنظر، در صورت حصول شرایط از مزایای ثبت اختراع در 

این اداره نیز برخوردار خواهد شد. این شرایط عبارت است 

به  ارائه شده  اظهارنامه های  در  مندرج  ادعاهای   )1 آنکه  از 

کامل داشته باشند.2(  هردو اداره می بایست باهم مطابقت 

کامل در  نتایج بررسی و جست وجوی اداره ی اول باید به طور 

گیرد. دسترس اداره ی دوم قرار 

کردن نتایج  عالوه بر همکاری این دو ادارات در ردوبدل 

بررسی اظهارنامه ها، طبق این تفاهم نامه، این دو اداره، نتایج 

سی  پی  در  گرفته  صورت  احتمالی  جست وجوی  و  بررسی 

را  ادارات  این  به  ارائه شده  اظهارنامه های  خصوص  در  تی 

مشروط به حصول شروط ذکرشده مورد پذیرش قرار می دهند.

کار در نظام پی سی تی کاربرد نظریه تقسیم 

نیز  تی  سی  پی  نظام  در  کار  تقسیم  فرایند  مختلف  مراحل 

در  کار  تقسیم  مرحله ی  میان،  این  در  گرفته  شده اند.  به کار 

جست وجو صراحتًا در ساختار پی سی تی نیز مورد استفاده 

مرجع  بین المللی،  اظهارنامه ی  ارائه ی  از  پس  می گیرد.  قرار 

جهت  در  را  خود  جست وجوی  بین المللی  جست وجوی 

می کند.  آغاز  اختراع  موضوع  با  مرتبط  فنی  دانش  یافتن 

جست وجوی  گزارش  به عنوان  جست وجو  این  نتیجه ی 

ادارات  از  بسیاری  امروزه   .]41[ می شود  منتشر  بین المللی 

مورد  را  بین المللی  جست وجوی  نتایج  ملی،  ثبت  دفاتر  و 

به  ملی  به صورت  اظهارنامه  هنگامی که  و  نمی دانند  اعتماد 

جست وجو  فرایند  ملی  ثبت  اداره ی  می شود،  ارائه  کشوری 

چنین  از  جلوگیری  به منظور   .]42[ می کند  آغاز  ابتدا  از  را 

تی، شناسایی و اعتماد به نتایج مرجع جست وجوی  مشکال

مناسب  راهکاری  قابل  اعتماد  مرجعی  به عنوان  بین المللی 

کیفیت  به  اعتماد  ایجاد  مستلزم  امر  این  و  می رسد  به نظر 

شیوه های  و  داده  پایگاه های  انجام شده،  جست وجوهای 

انجام جست وجوی سایر ادارات است ]37[.
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5. نتیجه گیری و توصیه های سیاستی 
تی  کشورهای تعیین شده، مشکال گانه ی اختراع در  ثبت جدا

ازجمله اتالف زمان و هزینه را برای مخترعین ایجاد می کند. 

منطقه ای  سطح  در  اختراع  ثبت  مخترعین،  اغلب  ازاین رو 

کشورهای  ملی  ادارات  در  مستقیم  ثبت  به  را  بین المللی  و 

هدف ترجیح می دهند. در این میان هر متقاضی باید با توجه 

توقعات  گذشته،  تجربیات  خود،  اختراع  خاص  شرایط  به 

بهره برداری  مجوزهای  آمار  یابی  ارز و  آینده  انتظارات  و 

کشورهای مختلف،  درخواست شده از اختراعات مشابه در 

برای ورود به فاز ملی ثبت اختراع خود تصمیم بگیرد.

بین المللی  به صورت   در حال حاضر، نظام پی سی تی 

اقدام به جست وجو و بررسی اظهارنامه های اختراع می کند. 

اظهارنامه ها  به  به موقع  رسیدگی  عدم  و  باال  کاری  حجم 

ثبت  شکلی  موضوعات  به  صرف  پرداختن  و  یک سو  از 

تا تسلیم اظهارنامه  از سوی دیگر موجب شده است  اختراع 

نباشد  کامل مخترعین همراه  با رضایت  این نظام  با  مطابق 

مخترعین  بین المللی  نظام  این  اجرایی  چالش های  و 

سوق  منطقه ای  و  ملی  ثبت  قالب  در  اختراع  ثبت  به  را 

کشورهای  ماهوی  قوانین  در  تفاوت  این ها،  بر  عالوه  دهد. 

بوده  اساس  همین  بر  و  است  اجتناب ناپذیر  امری  مختلف 

تی،  سی  پی  در  اختراعات  بررسی  و  جست وجو  نتایج  که 

و  منطقه ای  ثبت  ادارات  پذیرش  مورد  موارد،  از  دربسیاری 

ملی قرار نمی گیرد. به رغم تمام ویژگی های مثبت نظام های 

وکالی  با  مشورت  از  پس  مخترعین  گاهی  منطقه ای،  ثبت 

که  مالکیت فکری و متخصصان امر به این نتیجه می رسند 

کارآمد در بسیاری  اختراعشان قابلیت ارتقا و دارا بودن بازار 

جایگزینی  پیشنهاد  اوصاف،  این  با  داراست.  را  کشورها  از 

کارآمد،  و  ادارات ثبت منطقه ای به جای نظامی بین المللی 

در تمام موارد راهگشا نخواهد بود. در این موارد الزم است با 

ایجاد بسترها و زیرساخت های مناسب مخترعین را تشویق 

کرد. به تسلیم اظهارنامه به نظامی بین المللی 

است  کارآمدی  راهکارهای  ازجمله  کار  تقسیم  راهکار 

است.  قابل  بررسی  نیز  تی  سی  پی  نظام  در  آن  اعمال  که 

موفقیت های  سال ها  این  طول  در  تی  سی  پی  معاهده ی 

افزایش  اما  است؛  آورده  به دست  خصوص  این  در  را  یادی  ز

تأثیر مثبت یکسان سازی شکلی قوانین ثبت اختراع مبتنی 

قوانین است.  با هماهنگی ماهوی  ترکیب این هماهنگی  بر 

معاهده ی پی سی تی می تواند به عنوان یک اهرم قدرتمند در 

کار به کار برده شود. بسیاری از مکانیسم های  جریان تقسیم 

اعمال  و  داشته  وجود  تی  سی  پی  ساختار  در  کار  تقسیم 

می شوند، ولی در این میان همکاری در قوانین ماهوی مورد 

توجه چندانی قرار نگرفته است.

پی  معاهده ی  در  اصالحات  ایجاد  با  می رسد  به نظر 

نتایج ماهوی  به  اعتمادسازی  برای  مقرراتی  و وضع  تی  سی 

را  کار  تقسیم  فرایند  می توان  یکدیگر  به  نسبت  ثبت  ادارات 

کرد. به خوبی در اجرای معاهده ی پی سی تی منعکس 

در همین راستا، پیشنهاد می شود ادارات ثبت منطقه ای 

تی،  سی  پی  به  نظام  اظهارنامه  ارجاع  سبق  موارد  در 

جست وجوی  مرجع  بررسی  و  جست وجو  از  حاصل  نتایج 
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وجود  اختراع  اظهارنامه های  به  رسیدگی  در  تأخیر  احتمال 

دارد، پیشنهاد می شود این امکان فراهم شود تا ادارات ثبت 

کارشناسان  ی انسانی و  توانایی به کارگیری ظرفیت های نیرو

در  بدین وسیله  تا  باشند  دارا  را  ادارات  سایر  در  متخصص 

اسرع وقت امر رسیدگی به اظهارنامه های اختراع انجام شود.

پی نوشت 
1. paris convention for the protection of industrial 

property (1883).

2. European patent convention.

3. Eurasian patent office

4. Association for Molecular pathology V.Myriad 
Genetics,Inc,59U.S._133.ct2107(2013). Available 
at: <https://www.aclu.org/cases/association-
molecular-pathology-v-myriad-genetics>.

ضیایی بیگدلی، 1385، ص 104. . 5



یور 1399     79 شماره 102، مرداد و شهر

6. See: www.wipo.int/pct/en/fees/fee_reduction.pdf. 

7. Amendment to the pct regulations as from 1 july 
2018. Available at:https://www.wipo.int/pct/en/
texts/ppt/2018changes.pptx. 

8. Wipo statistics database,2017. Available at: 
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_
pub_941_2017.pdf. 

از . 9 استفاده  امکان  جهانی،  حمایت  از  برخورداری  امکان  افزایش 

تخفیف های قابل اعمال برای مخترعین واجد شرایط، و ایجاد فضای 

اختراع  ثبت  عدم  یا  ثبت  خصوص  در  تصمیم گیری  جهت  مناسب 

ازجمله ی این مزایا هستند.

10. Tvedt, 2010, p.7.

11. David Reed, 2015, p.1.

12. Conditions of Patentiability.

معاهده پی سی . 13 در خصوص  واشنگتن  دیپلماتیک  کنفرانس  گزارش 

ج در سایت: تی، مندر

www.wipo.int/pct/en/texts/washington.html.

کم براین . 14 از اصول حا اروپایی اختراع، یکی  کنوانسیون  طبق ماده 90 

کنوانسیون، تفکیک مسائل شکلی ثبت اختراع از مسائل ماهوی است. 

کنوانسیون اروپایی-آسیایی اختراع، در این  عالوه بر آن، طبق ماده 6 

اوراسیا  اختراعات  اداره  نام  به  واحدی  مرجع  در  مراحل  کلیه ی  نظام 

انجام می پذیرد و از این طریق از دوباره کاری ها و اقدامات غیرمنسجم 

جلوگیری به عمل می آید.

15. International Bureau.

16. WIPO statistics database, March 2018.Available 
at: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_
wg_11/pct_wg_11_presentation_statistics.pdf.

17. Gazzola, 2014, p.10.

18. Davis francis, 2018, p.22.

بابک اخالقی، ارتباط شخصی، 7 بهمن 1394.. 19

محمود صادقی، ارتباط شخصی، 6 بهمن 1394.. 20

حبیبا،1382، ص 99.. 21

22. Hopkins, 2010, p.1.

حبیبا، 1382، ص 104.. 23

حبیبا و معلی، 1394، ص 98.. 24

25. The Biotechnology Directive (1998).

صادقی، 1387،ص97.. 26

27. Association for Molecular pathology v.Myriad 
Genetics ,Inc,569U.S._,133.ct .2107(2013), 
Available at: https://www.aclu.org/cases/

association-molecular-pathology-v-myriad-genetics

28. Alice corp.pty.Ltd.v.Cls Bank Int 
L,573U.S._134s.c.t.2347 (2014), Available at: 
https://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-
298_7lh8.pdf

29.  Barraclough, 2013, p.2.

30. See:www.oecd.org/sti/inno/oecdpatentdatabases.
htm. 

31. Work-sharing.

32. Wegner, 2010, p.p1-16.

33. Search sharing.

34. Action sharing.

35. Result sharing.

36. Triway.

37. Dongwook, 2011, p.45.

38. New route.

39. Dongwook, 2011, p.50.

40. Patent prosecution highway.

41. WIPO, Supra note 110 at 9.

42. See: http://www.ipo.gov.uk/consult-pct.pdf.

منابع
و  بیوتکنولوژی  اختراعات  ورقه  صدور  »امکان   ،)1382( سعید  حبیبا، 

موافقت نامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت«. مجله 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 98-60،106.

نوآوری های  از  حقوقی  »حمایت   ،)1394( مهدی  معلی،  سعید؛  حبیبا، 

زیست فناوری«. چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.

صادقی، محسن )1387(، »حمایت از ابداعات دارویی و الحاق به سازمان 

تجارت جهانی«. تهران: نشر میزان.

ضیایی بیگدلی، محمدرضا )1385(، »حقوق بین الملل عمومی«. چاپ 27، 

تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش.

Amendments to the PCT regulation as from 1 July 2018, 
Available at:< https://www.wipo.int/pct/en/texts/
ppt/2018changes.pptx>>.

Barraclough,E (2013), What Myriad Means For Biotech.
WIPO Magazine,Available at <:http/www.wipo.int/
wipo_Magazine/en2013/04/article_0007.html>.

Dongwook, C (2011), Patent Law Harmonization in the 
Age of Globalization,The Necessity and Strategy 
for a Pragmatic Outcome.Cornell Law school inter-
university Graduate Student Conference Papers,paper 



یور 1399  80   شماره 102، مرداد و شهر

45.Available at<http://Scholarship.Law.cornell.edu/
IP_clacp/45>.

Francis, D (2018), Protection and quality of patents(the 
harmonization of international patent systems), 
Biennal conference Washington College of Law 
12-14 July 2018.p.22.Available at <http://ssrn.com/
abstract=3209950>

Gazzola, M (2014), Language Policy and Innovation, 
An Evaluation of the Language Regime of the 
PCT. Humboldt-UniversitatzuBerlin,Germany, 
9-11,Available at: <http://www. ssrn.com/
abstract=2691075>.

PCT Newsletter, March 2016/No.03/2016/Available 
at:<www.Wipo.int/pct/en.

Reed, D (2015), Expert Report of David Reed,In the 
Arbitration under the arbitration Rules of the United 
nations Commission on International Trade Law and 
The North American Free Trade Agreement, (case 
No.UNCT/14/2), 1-20.

The Washington Diplomatic Conference on the Patent 
Cooperation Treaty, (1970),Final Text of the Treaty 
and Notes(C-112),Available at:<http://www.Wipo.
int/pct/en/texts/Washington.html>.

 Tvedt,  MW (2010), One Worldwide Patent System: 
What is in it for Developing Countries. Third World 
Quarterly,Vol 31,No 2, 277-293.

Wegner,H (2010), Making patent Work-Sharing Work: 
Needed Complementary reform 1-2. P.2. Available 
at:<http//www.gray-on claims.com/storage/Fordham 
2010.pdf>.

WIPO IP Facts and Figures. 2015.Available at<http.
wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_943_2015.
pdf.


