http://jlr.sdil.ac.ir/article_40957.html

شرط گام ابتکاری در نظام اختراعات ایران
**

حامد نجفی* ـ مهسا مدنی

کلیدواژ ها:
شرط گام ابتکاری ،ارزیابی ،اختراعات کالسیک ،مولکولهای اسید نوکلوئیک ،حقوق
ایران.

* دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگر مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران،
Email: hamed.najafi@modares.ac.ir
نویسنده مسؤول
Email: Mahsamadani65@gmail.com
** دانشجوی دکترای حقوق خصوصی

914

مجلۀ پژوهشهای حقوقی عللیو و ویویجو شم رویا 03م نییسوا وو 5031
صۀ ۀ 351-537م ووا یو وصوق 5033/55/31م ووا یو پو:یی 5035/33/33

چکید :
شرط گام ابتکاری در کنار دو شرط تازگی و کاربرد صنعتی ،یکی از شـرایط مـاهوی
اساسی اختراعات است .این شرط بدین معناست که اختراع با توجه به فن یا صـنعت
قبلی برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشـد .چـالشهـای فـراروی
شرط مزبور در حقوق ایران شوق نگارش مقالـه حاضـر را در مـا پدیـد آورد .چـالش
اینچنینی هم به لحاظ تقنینی و هم به لحاظ اجرایی به چشم مـیخـورد .بـه همـین
جهت در تحقیق حاضر ابتدا مفهوم و ضرورت این شرط را ارائه ،سپس پیشینه آن در
حقوق ایران را بررسی میکنیم تا سابقه شرط مزبور در مقررات ایران مشخص شـود.
در پایان ،جایگاه قانونی و موضوع ارزیابی شرط گام ابتکاری در اختراعات کالسـیک
و مدرن(مولکولهای اسید نوکلوئیک) را بررسی و تحلیـل نمـوده و در ضـمن بیـان
مطالب ،نقایص موجود را مطـرح و پیشـنهادات تقنینـی و اجرایـی مقتضـی را ارائـه
مینماییم.
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مقدمه
پس از تصویب آزمایشی قانون ثبت اختراعات،عالئم تجاری و طـرحهـای صـنعتی در سـال
 ،9068بحتهای فراوانی در ارتباط با نقاط قوت و ضعف این قانون به میان آمد .نقطه قـوت
کلی قانون مزبور این بود که با توجه به موقعیت ایران در زمینه الحـاق بـه سـازمان تجـارت
جهانی و پذیرش موافقتنامه تریپس به تصویب رسـید و اقتضـائات خـاص چنـین الحـاقی را
هرچند در برخی موارد همراه با نقایصی مراعات نمود .اما نقطه قـوت اصـلی آن تصـریح بـه
شرط ماهوی گام ابتکاری به عنوان یکی از شـرایط مـاهوی اختراعـات بـود .هرچنـد چنـین
تصریحی برای اولین بار در مقررات ایران صورت گرفـت و مزیـت قـانون فـوقالـذکر تلقـی
میگردد ،با این حال ،عبارتپردازی شرط مزبور در ماده  4قانون سال  9068نشانگر آن است
که مقنن بدون لحاظ مفهوم ،مبنا و کارکرد ویژه شرط گام ابتکاریِ رایج در قوانین و مقررات
خارجی و مقررات بینالمللی اقدام به تصویب ماده مرقوم نمـوده اسـت ،زیـرا بـرخالف رویـه
موجود در مقررات داخلی و بینالمللی و بـه شـیوه نامأنوسـی در مـاده  4قـانون جدیـد ثبـت
اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم تجاری مصوب سال  9068آمده است:
«اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشـد .ابتکـار جدیـد
عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهـارت عـادی در
فن مذکور معلوم و آشکار نباشد.»...

در بند «ه» ماده  2همین قانون نیز در تعریف فن یا صنعت قبلی آمده است:
«فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطهای از جهان از طریق انتشار کتبـی
یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هر طریق دیگر ،قبل از تقاضـا و یـا در مـوارد حـق
تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع ،افشا شده باشد».

صرفنظر از ایراد تقنینی اخیر اداره کل مالکیت صنعتی نیز شیوه مناسبی را برای ارزیـابی
اختراعات و از جمله شرط گام ابتکاری اتخاذ ننموده و با وجـود بهـرهمنـدی از ظرفیـتهـای
مناسب قانونی در خصوص سیستم پیشآزمایی عمالً فعالیتی را در این زمینه انجام نمیدهد و
کماکان بر اساس سیستم اظهاری اقدام به ثبت اختراعات مینماید .تصویب آزمایشـی قـانون
سال  9068را باید به فال نیک گرفت تا در پایان مهلت اجرای آزمایشی آن قانونگذار بتواند با
لحاظ موقعیت کشورمان در زمینه الحاق به سـازمان تجـارت جهـانی و بـه تبـع آن پـذیرش
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موافقتنامه تریپس ،مقررات مربوطه را اصالح نماید .در مقاله حاضر برآنیم ابتـدا مفهـوم رایـج
شرط گام ابتکاری را بیان نماییم ،سپس ضمن بیان پیشـینه شـرط گـام ابتکـاری و جایگـاه
قانونی آن در ایران ،موضوع ارزیابی شرط مزبور در خصوص انواع مختلف اختراعات به همراه
ارائه پیشنهادات مقتضی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

 -9مفه م ررط گام اباکاری
گام ابتکاری بدین معناست که اختراع با توجه به معلومات قبلی عموم برای شخص با مهارت
معمولی در فن مربوطه بدیهی و آشکار نباشـد و در خلـق آن یـک نحـوه خالقیـت و ابتکـار
محسوسی اعمال شده باشد .1نبود گام ابتکاری «بدیهی بودن» 4نیـز نامیـده مـیشـود .ایـن
عبارت برخالف سایر کشورها اغلب در ایاالت متحده آمریکا استفاده میشود.
تنها زمانی میتوان ادعای تحصیل یک اختراع را قرین صحت تلقی کرد که به موجب آن
بر «سطح دانش موجود» 0افزوده شده باشد و ابداع مورد نظر نسبت به سـطح عمـوم دانـش
جامعه یک گام به جلو تلقی شود .4مفهوم گام ابتکاری بـه خـوبی در دعـوایی توسـط برخـی
توضیح داده شده است که ذیالً نقل میگردد:5
«هر زمانی که چیزی ابداعی برای اولین بار انجام میشود ،آن نتیجـهی اضـافه نمـودن
ایده ی جدید به دانش موجود 8است ،گاهی ایده مربوط به استفاده از تکنیکهای قبلی بـرای
انجام چیزهایی است که هی کس قبالً به انجام آن فکر نمیکرده است .در ایـن مـورد ایـده
ابداعی 4انجام چیز جدیدی است .گاهی آن پیدا کردن روش انجام چیـزی اسـت کـه مـردم
خواهان انجام آن هستند ،ولی نمیدانند چطور آن را انجام دهند .ایده ابـداعی در ایـن مـورد،
روش رسیدن به مقصود و هدف است .در موارد دیگر ،ممکن است مردم نظر و ایدهای کلـی
درباره چگونگی رسیدن به هدف و مقصود داشته باشند ،اما عاجز و ناتوان از حـل مشـکالت

 .9میرقاسم جعفرزاده ،اصغر محمودی« ،شرایط ماهوی حمایـت از اختـراع از نگـاه رویـه قضـایی و اداره ثبـت
اختراعات» ،مجله تحقیقات حقوقی .938 ،)9062( 24
2. Obviousness.
3. State of the art.

 .4حمیدرضا اصالنی« ،درآمدی بر حمایت از حق اختـراع در حقـوق ایـران و چـالشهـای حقـوقی الحـاق بـه
موافقتنامه تریپس» ،مجله فقه و حقوق .21 ،)9068( 90
 .5میرقاسم جعفرزاده ،اصغر محمودی « ،شرایط ماهوی حمایـت از اختـراع از نگـاه رویـه قضـایی و اداره ثبـت
اختراعات» ،تحقیقات حقوقی .938 ،)9062( 24
6. Stock of knowledge.
7. Inventive idea.
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خاصی باشند که در راه رسیدن آنها بروز مینماید .اگر کسی روش و طریقهای را بـرای حـل
این مشکالت اختراع نماید ،آن روش گام ابتکاری خواهد بود».6

ضرورت وجود چنین مفهومی نیز در حقوق اختراعات مشخص است .زیـرا همانگونـه کـه
قبالً اشاره شد ،غرض قانونگذار از وضـع قـوانین مربـوط بـه اختـراع ،عـالوه بـر حمایـت از
مخترعین ،جهـت دادن سـرمایههـای انسـانی (نبـوغ مختـرعین) و سـرمایههـای اقتصـادی
(سرمایهگذاری هایی که در راه تحقق اختراع صورت میگیرد) به سـمت پیشـرفت صـنعتی و
اقتصادی جامعه میباشد .از این رو ،بر قانونگذار هر کشوری است که به منظور اجتناب از تلف
شدن منابع انسانی و اقتصادی در مسیر تحوالت بدیهی و آشکار ،1آنها را در مسیری هـدایت
نماید که پیشرفت های واقعی را برای جامعه به ارمغان بیاورند .با ضروری دانستن ایـن شـرط
هدف فوق برآورده می شود .شرط فوق از این حیت که موجبات پیشرفت در صنعت را فـراهم
می سازد ،برای قابلیت حمایت از اختراعات الزم دانسته شده است .بنابراین پیشـرفت بـه هـر
میزانی ـ کم یا زیاد ـ و به هر حالتی ـ منتظره ،غیرمنتظره و شانسی ـ که باشد ،گام ابتکاری
خواهد بود.10
11

 -0پیشیده ررط گام اباکاری نر ایران
حمایت از حقوق مالکیت فکری در ایران با حمایت از عالئم تجاری در سال  9032آغاز شده
است .94نخستین بار در عصر رضاشاه پهلوی با تصویب قانون ثبت عالئم تجاری که مشتمل
بر  96ماده و پنج تبصره بود ،در تاری نهم فروردین  ،9032حمایت از حقوق مالکیت فکـری
آغاز شد و آییننامه اجرایی آن نیز در  48تیر ماه  9038به تصویب رسید.13

8. Catherine, colston, principles of intellectual property )London: Cavendish publishing ltd,
1999(, 102.
9. Obvious.

 .93میرقاسم جعفرزاده ،اصغر محمودی« ،شرایط ماهوی حمایت از اختـراع از نگـاه رویـه قضـایی و اداره ثبـت
اختراعات» ،تحقیقات حقوقی .936 ،)9062( 24
 .99نورالدین امامی ،حق مخترع :مطالعه تطبیقی فصلی از مالکیتهای فکری (تهران :سازمان چاپ و انتشارات
دانشگاه تهران.9-918 ،)9053 ،

12. Alfred sarkissian, “intellectual property rights for developing countries; lessons from Iran,
”technovation,
Technovation 28 (2008): 790, accessed January 13, 2011, doi:
10.1016/j.technovation.2008.04.001.

 .90امیرساعد وکیل ،حمایت از مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی و حقـوق ایـران (تهـران :نشـر مجـد،
.926 ،)9066
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در تاری  42فوریه  9103میالدی برابر با پنجم اسفند  9036موافقتنامه دو جانبهای میان
ایران و آلمان به امضا رسید .ظاهراً این موافقتنامه به منظور اعطای رفتار و حمایت یکسـان
نسبت به کاالهای هر دو کشور در ارتباط با تمامی جنبههای حقوق مالکیت فکـری از جملـه
اختراعات به امضا رسید .92اما با عنایت به اینکه تا آن زمان در حقوق ایران فقـط راجـع بـه
حمایت از عالئم تجاری قانون وضع شده بود ،این شائبه وجود دارد که این موافقتنامه صـرفاً
در راستای حمایت از کاالها و اختراعات آلمان به امضا رسیده است .این موافقتنامه مشـتمل
بر دو ماده بود که در ماده اول آن هر دو کشور را ملزم به برقراری ضـمانتاجـرا هـای الزم
برای حمایت از حقوق مذکور نموده بود .به نظر می رسد موافقتنامه مزبور از آنجـایی کـه بـه
عنوان محرکی برای تصویب قانون ثبت عالئم و اختراعات مصوب اول تیر ماه  9093نیز بـه
کار گرفته شده است ،حائز اهمیت باشد .95این قانون در سه فصل و  5ماده به تصویب رسید.
به موجب ماده  53قانون ثبت عالئم و اختراعات مصوب  ،9093قـانون مصـوب  9032نسـ
شد .آیین نامه اجرایی آن نیز تحت عنوان «اجرای قانون عالئم تجاری و اختراعات» مصـوب
اول تیر ماه  ،9093در تاری  41تیر ماه  9093به تصویب رسید کـه مشـتمل بـر  51مـاده و
چهار باب بود .در سال  9004نیز برای انطباق بیشتر با معاهده پـاریس ،آیـیننامـه اصـالحی
آییننامه فوق به تصویب رسید.
هرچند شاید بتوان با لحاظ این موضوع که در آن سالها در ایران اختراع چندانی صـورت
نمیگرفته است که نیاز به تصویب قانون برای حمایت از آنها احساس شـود و تصـویب ایـن
قانون همانگونه که قبالً گفته شد بیشتر در راستای حمایت از کاالها و اختراعات آلمانی کـه
از طریق کپی و تقلید مورد نقا قرار میگرفتند ،بوده است ،وجه جعل این قانون را زیر سؤال
برد ،اما با تمام این اوصاف اولین قانون موضوعه ایران برای حمایت از اختراعات میباشد.
بر اساس ماده  48قانون مصوب « ،9093هر قسم اختراع یا اکتشاف جدید در شـعب مختلفـه
صنعتی یا فالحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری میدهد تا بر طبق شرایط و در مـدت مقـرر
در این قانون ،از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید.»...

به موجب ماده  44همان قانون ،هرکسی که مدعی «ابداع هر محصول صنعتی جدیـد» و
یا «کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجـه
یا محصول صنعتی یا فالحتی» بود ،میتوانست تقاضای ثبت آنها را بنماید .بعید نیست بتوان

14. sarkissian, op.cit., 790.
15. Ibid, 790.
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شرط گام ابتکاری را از مجموع این مواد استنباط نمود ،16اما این مواد صرفاً به شـرط تـازگی
اختراع تصریح دارند و شرط گام ابتکاری به نظر مغفول مانده است .زیرا دور از ذهن است که
بتوان گفت مقصود قانونگذار از به کار بردن واژه »ابداع» در ماده  ،44همان گام ابتکاری بوده
باشد .در آییننامه اجرایی ابتدایی و نیز اصالحی سال  9004هم به شرط گام ابتکاری تصریح
نشده بود.
دولت ایران قانون اجازه الحاق ایران به اتحادیه عمومی بینالمللـی ،معـروف بـه قـرارداد
پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی ،تجدیدنظرشده در سال  9156در لیسبون را در تاری
دهم اسفند ماه  9004تصویب نمود و از تاری  42آذر  9006برابـر بـا  98دسـامبر  9151بـه
معاهده پاریس ملحق گردید .اما از آنجایی که در معاهده پاریس نیز به شـرط گـام ابتکـاری
اشارهای نشده است ،میتوان گفت با لحاظ ماده  1قانون مدنی ،تا آن زمان هنوز به صـراحت
وارد حوزه قانونگذاری ایران نشده است.
پس از انقالب اسالمی در سال  9044نیز مجلس به ادامه الحاق دولت جمهوری اسالمی
ایران به قرارداد بین المللی پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی رأی داد .بـر ایـن اسـاس،
ایــران مــتن تجدیدنظرشــده  9156در لیســبون و  46ســپتامبر  9141را پذیرفتــه و آن را
الزماالجرا می داند .اما در این متن تجدیدنظرشده نیز مقرره ای راجع به شرط گـام ابتکـاری
وجود نداشت.
در سال  9041قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهـای رایانـهای بـه تصـویب
مجلس شورای اسالمی رسید .در این قانون از نرمافزار در غالب دو نظام کپیرایـت و حقـوق
اختراعات حمایت به عمل آمده است.
مطابق ماده  4این قانون «در صورتی که شـرایط مقـرر در قـانون ثبـت عالئـم و اختراعـات...
نرمافزار به عنوان اختراع شناخته میشود .»...از آنجایی که این ماده به قانون عالئم و اختراعـات
مصوب  9093ارجاع داده است ،بنابراین باید گفت تا آن زمان نیز شرط گام ابتکاری در قوانین
موضوعه ایران به صراحت وجود نداشته است.
باالخره در سال  ،9060سازمان ثبت اسناد و امالک کشور طرحی را از طریق نماینـدگان
به مجلس شورای اسالمی تسلیم نمود و پس از تجدیدنظر کلی در کمیته منتخب کمیسـیون
 .98ابوالفضل نصرآبادی« ،شرایط ماهوی شناسایی حق اختراع ،بررسی تطبیقـی در حقـوق ایـران و موافقتنامـه
تریپس» ،مجله حقوقی دادگستری 018-014 ،)9062( 53-59؛ میرقاسـم جعفـرزاده ،اصـغر محمـودی« ،شـرایط
ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی و اداره ثبت اختراعات» ،پیشین.935 ،
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قضایی مجلس شورای اسالمی در سال  9068به تصویب رسید که البته این مصوبه با طـرح
اولیه تقدیمی از سوی سازمان ثبت ،به ویژه از حیت نگارش تفاوت اساسی دارد.
در ماده  4این قانون آمده است «اختراعی قابل ثبت است کـه حـاوی گـام ابتکـاری جدیـد و
دارای کاربرد صنعتی باشد .ابتکار جدید عبارت است از آنچه در فن یا صـنعت قبلـی وجـود نداشـته و
برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد »...حال آنکه تا قبـل از اعمـال ایـن
تغییرات ،قسمت الف ماده  4متن اولیه این قانون مقرر میداشت «اختراعی قابل ثبت است کـه
جدید ،حاوی گام ابتکاری و دارای کاربرد صنعتی باشد».

صرفنظر از انتقاداتی که به مصوبه سال  9068در نحوه نگارش مقرره مربوط بـه شـرط
گام ابتکاری وجود دارد ،این قانون اولین قانونی است که صراحتاً شرط گام ابتکاری را یکی از
شرایط ماهوی اختراع برشمرده است و از این تاری شرط گام ابتکاری وارد حوزه قانونگذاری
ایران شد.

 -3جایگا قام می ررط گام اباکاری
در حال حاضر قانون حاکم بر نظام اختراعات ایران ،قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و
عالئم تجاری مصوب  9068میباشد .ماده  4این قانون شرایط اختراعات قابل ثبـت را بیـان
نموده است .در این ماده میخوانیم «اختراعی قابل ثبـت اسـت کـه حـاوی ابتکـار جدیـد و دارای
کاربرد صنعتی باشد .ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و بـرای
دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد...

به نظر میرسد که مقصود قانونگذار از عبارت «ابتکار جدید» با عنایت بـه تعریـف آن در
ماده فوق الذکر ،همان شرط گام ابتکاری می باشد .که در قالب این عبـارتپـردازی نامـأنوس
بیان شده است که این مسئله شائبه یکی شدن دو شرط جدید بودن و ابتکـاری بـودن را بـه
وجود آورده است .در حالی که موافقتنامه تریپس بر جدایی این دو شرط تصریح کرده و رویـه
قانونی کشورها و مناطق مورد مطالعه نیز گویای تبعیت آنها از سیاق تریپس است .بنابراین با
عنایت به بند یک ماده  44موافقتنامهی تریپس که جـز الینفـک سـازمان تجـارت جهـانی
می باشد و ایران نیز در شرف پیوستن به آن میباشد و نیز با عنایت به رویه قانونی کشورهای
مورد مطالعه در این زمینه و با توجه به اینکه قانون مصوب  9068بـه صـورت آزمایشـی بـه
مدت پنج سال به تصویب رسیده است ،بر قانونگذار ایرانی است تا تغییرات الزم را در قـانون
فوق الذکر اعمال نماید تا رویه قانونی ایرانی در خصوص شرایط ماهوی اختراعـات بـاالخص
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شرط اساسی گام ابتکاری با سیاق بند یک ماده  44تریپس که سه شرط تازگی ،گام ابتکاری
و کاربرد صنعتی را با تفکیک از یکدیگر بیان نموده است ،همسو شود.17
شایان ذکر است با عنایت به ماده  4قانون حمایت از پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای
که به شرایط ماهوی اختراعات ارجاع داده است ،میتوان گفت در این قانون نیـز شـرط گـام
ابتکاری به طور ضمنی مورد اشاره قرار گرفته است .همچنین در مـاده  0آیـیننامـه اجرایـی
قانون مزبور در تعریف پدیدآورنده نرمافزار آمده است «پدیدآورنده نرمافزار شخص یـا اشخاصـی
هستند که بر اساس دانش و ابتکار خود »...شاید بتوان گفت که واژه ابتکار به کار گرفتهشـده در
این ماده ،به شرط گام ابتکاری مصطلح اشاره دارد .دبیرخانه شورای عالی انفورماتیـک ایـران
نیز در راستای اجرای مواد  6و  93قانون فوق در سال  9061دستورالعمل تأییدیـه فنـی حـق
اختراع نرم افزار را تهیه و تدوین نمود .در این دستورالعمل آمده اسـت کـه «معیارهـای اصـلی
پذیرش حق اختراع نرمافزار مبتنی بر قوانین و مقررات حـاکم شـامل جدیـد بـودن اختـراع در سـطح
جهان ،برخورداری از گام ابتکاری ،داشتن کاربرد صنعتی و قابلیت پیادهسازی و اجرا مـیباشـد» .در

این دستورالعمل در بیان شرایط ثبت اختراع در حوزه نرمافزار نیز در بند  4-2بـه شـرط گـام
ابتکاری تصریح شده است و در تبیین آن اینگونه آمده است «اختراع باید ارتقا قابل تـوجهی را
در حوزه فناوری اطالعات موجب شود ،به طوری که استنتاج آن در حوزه تخصصی نـرمافـزار امـری
عادی محسوب نشود .به عبارت دیگر اختراع باید بتواند مشکلی از مشکالت موجود که هنـوز راهحـل
ندارد را با استفاده از فناوریهای پیشرفته رایانهای مرتفع نماید».

همانگونه که مالحظه میگردد در این دستورالعمل برخالف قـانون مصـوب  9068و بـه
درستی شرط گام ابتکاری از سایر شرایط به ویژه شرط تازگی تفکیک شـده اسـت کـه امیـد
است با توجه به توضیحاتی که قبالً داده شد در آیندهای نزدیـک ایـن نقـص قـانونی مرتفـع
شود.18

 .94تنها مقررهای که در آن عبارت «ابتکار جدید» به کار رفته است که البته به نظر نمیرسد قانونگذار ایران از
آن تبعیت کرده باشد ماده  9قانون اختراعات کویت مصوب  9184اصالحی سال  9111میباشـد کـه در آن آمـده
است « با رعایت مقررات این قانون ،حق ثبت اختراع به هر ابتکار جدیدی که کاربرد صـنعتی داشـته باشـد اعطـا
میشود».
 .96دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور ،دستورالعمل تأییدیه فنی حق اختراع ،دی .9061
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 -1ارزیابی ررط گام اباکاری نر ایران
 -9-1اخاراعات کمتیک

ثبت اختراع در ایران نیز همانند سایر کشورها اعم از توسعهیافته و در حال توسعه ،به موجـب
تقدیم اظهارنامه و سایر مدارک مورد نیاز به اداره کل مالکیت صنعتی صورت میگیرد .در این
خصوص ماده  4آییننامه اجرایی قانون مصوب  9068مقرر مـینمایـد «ثبـت اختـراع مسـتلزم
تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است» شـرایط اظهارنامـه و ضـمائم آن نیـز از مـاده  0بـه بعـد
آییننامه فوق بیان شده است.
مرجع ثبت پس از دریافت اظهارنامه و ضمائم مربوط ،آن را ظرف  8ماه از حیت انطباق با
شرایط شکلی و ماهوی مندرج در قانون و آییننامـه اجرایـی آن بررسـی مـینمایـد .در ایـن
خصوص اداره کل مالکیت صنعتی (شعبه ثبت اختراعـات) در صـورت ضـرورت مـیتوانـد از
مراجع ذی ربط اعم از خصوصی یا دولتی و یا متخصصان و کارشناسان امر برای احراز شرایط
ماهوی اختراع از جمله شرط گام ابتکاری استعالم و کسب نظر نمایـد .19در مـاده  90قـانون
مصوب  9068نیز آمده است «پس از قید تاری تقاضا ،اداره مالکیت صـنعتی اظهارنامـه را از نظـر
انطباق با شرایط مندرج در این قانون و آییننامـه آن ،بررسـی خواهـد کـرد و در صـورت تشـخیص
انطباق ،اقدام الزم را برای ثبت اختراع انجام میدهد .در غیر این صورت اظهارنامـه را رد و مراتـب را
به متقاضی ابالغ میکند».

در صورتی که تصمیم اداره کل مالکیت صنعتی مبنی بر اعطای گواهینامه اختـراع باشـد
این موضوع مطابق ماده  03آییننامه اجرایی به متقاضی اعالم میگردد .مراحلِ پس از ثبـت
اختراع نیز در ماده  92قانون سال  9068بیان شده است .به موجب ماده  96این قانون پس از
اعطای گواهی اختراع ،هر ذینفع میتواند ابطال گواهینامه اختراعی را از دادگاه کـه مطـابق
ماده  51قانون فوقالذکر یکی از شعب دادگاه عمومی تهـران اسـت ،درخواسـت نمایـد .ایـن
تقاضا میتواند با ادعای فقدان شرط گام ابتکاری اختراع ثبتشده صورت بگیـرد .در صـورتی
که این ادعا اثبات شود حکم ابطال گواهینامه اختراع صادر میشود .اما ممکن اسـت تصـمیم
اداره کل مالکیت صنعتی مبنی بر رد اظهارنامه تقدیمی باشد در این صورت نیز ایـن تصـمیم
مطابق ماده  56آییننامه اجرایی قانون مزبور از سوی متقاضی قابـل اعتـراض در کمیسـیون
مقرر در ماده  943آییننامه میباشد.
 .91ماده  41آییننامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم تجاری مصوب .9068
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حال سؤال این است که آیا اساساً در اداره کل مالکیت صنعتی ایران سیستم پیشآزمـایی
اختراعات وجود دارد یا اینکه حقوق ایران در این زمینه به صورت اعالمـی (اظهـاری) عمـل
مینماید
در زمان حکومت قانون سال  9093چون مقررهای در خصوص سنجش اختراعات قبـل از
ثبت آنها وجود نداشت ،در ثبت اختراعات به صرف اظهـارات متقاضـی در اظهارنامـه اکتفـا
میشد .اما پس از تصویب قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم تجـاری در سـال
 9068به نظر میرسد که حداقل به لحاظ قانونی و نظری وضعیت متفاوت شده است .43ماده
 4قانون فوق در بیان شرایط ثبت اختراع مقرر میکند «اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار
جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد »...در ماده  90همین قانون نیز اینگونه آمده است «پس از قید
تاری تقاضا ،اداره مالکیت صنعتی ،اظهارنامه را از نظـر انطبـاق بـا شـرایط منـدرج در ایـن قـانون و
آییننامه آن بررسی خواهد کـرد »...مطابق ماده  46آییننامه اجرایی این قانون نیز مرجـع ثبـت

پس از دریافت اظهارنامه و ضمائم مربوط آن را ظرف  8ماه از حیت انطباق با شرایط شکلی و
ماهوی از جمله شرط گام ابتکاری ،قانون و آییننامه بررسی مینماید.
جمع این سه ماده حاکی از این است که در ایران هم شرایط ماهوی اختراع از جمله شرط
گام ابتکاری مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرند .ایـن تصـریح قـانونی مـیتوانـد در جهـت
هماهنگی با مقررات بینالمللی و سایر کشورها در این زمینه مفید باشد .اما به نظر میرسد که
برخالف تصریح قانون جدید راجع به شکلگیری سیستم پیشآزمایی اختراعات ،بدلیل فقدان
زیربناها و مهارتهای الزم برای این امر ،اداره کل مالکیت صنعتی کماکان به صورت اعالمی
اقدام به ثبت اختراعات مینماید .49هرچند که در عمل در پارهای از موارد اداره کـل مالکیـت
صنعتی از وزارت صنایع و معادن استعالمی در این خصوص به عمل میآورد اما نمیتوان این
عمل را نظام پیشآزمایی به معنای دقیق کلمه توصیف کرد .44بنابراین بایـد گفـت عمـالً در
ایران راجع به شرایط ماهوی اختراع و از جمله شرط گام ابتکاری ،ارزیابی قبل از ثبت اختراع
صورت نمیگیرد و بررسی و تأیید علمی اختراع که رایج است و پس از ثبـت اختـراع در اداره

20. Seyed Kamran Bagheri, and Hamid Azizi Moradpour, and Marteza Rezapour, “The Iranian
patent Reform.” world patent information 31 (2009): 32-35, accessed February 28, 2015,
doi:10.1016/j.wpi.2008.04.008.
21. Ibid, 33.

 .44اصالنی ،پیشین.21 ،
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کل مالکیت صنعتی توسط وزارت علوم ،تحقیقـات و فنـاوری اطالعـات صـورت مـیگیـرد،
اختیاری میباشد.40
طبق قانون ،تأیید علمی اختراع و از جمله تأیید گام ابتکاری اختراع ،توسط وزارت علـوم،
تحقیقات و فناوری و از طریق دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور صورت مـیگیـرد.
در حال حاضر هشت منطقه مرجع برای ارزیابی علمی و حمایت از اختراعات و نوآوریهـا در
کشور وجود دارد که عبارت از :دانشگاه تهران ،تبریز ،شـهرک علمـی و تحقیقـاتی اصـفهان،
دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشگاه شیراز ،دانشگاه امیرکبیر ،دانشگاه علم و صـنعت و سـازمان
پژوهشهای علمی و تحقیقاتی ایران میباشند.
با ثبت اختراع و اخذ تأییدیه علمی از یکی از این مراجع هشتگانه و تهیه طرح سـبک و
کار ،میتوان از حمایت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،بـرای ثبـت آن اختـراع در خـارج از
کشور بهرهمند شد .42البته هرچنـد ایـن شـیوه ارزیـابی بـرخالف رویـه معمـول کشـورهای
مطالعهشده میباشد و این ارزیابیها زمانی صورت میگیرد که اختـراع در اداره کـل مالکیـت
صنعتی به ثبت رسیده باشد 45اما به این صورت است که جهت بررسی ماهوی از جمله شرط
گام ابتکاری ،پروندههای ارجاعی به پژوهشکدهها از طریق رئیس پژوهشکده به رئیس گروه و
پس از آن به کارشناس ارجاع میشود تا در مدت زمـان مشخصـی (حـداکثر  43روز) نتیجـه
کارشناسی خود را اعالم نماید .در ابتدا کارشناس با مطالعه دقیق شرح اختراع و ادعاها اقـدام
به جستجو در بانکهای اطالعاتی نموده تا شرط اول اختـراع یعنـی تـازگی آن احـراز شـود.
سپس کارشناس با رویکرد تعیین مشکل و راهحل ارائهشده شرایط دیگـر اختـراع یعنـی گـام
ابتکاری و کاربرد صنعتی را بررسی مینماید.
در مرحله بعد کارشناس فرم ارزیابی اختراعات (فرم  )IP30را که بر روی وبگاه دفتر قابـل
دسترسی میباشد ،تکمیل نموده و همراه با اصل پرونده جهت مطرح شدن در شورای علمـی
گروه آماده مینماید .پس از جلسه شورای علمی گروه ،نتیجه همراه بـا اصـل پرونـده جهـت
تصویب به شورای پژوهشکده ارسال میگردد .نتیجه نهایی به همراه صـورتجلسـه شـورای

 .40رسول عباسی ،سعید افشارنیا« ،بررسی تطبیقی وضعیت ثبـت اختـراع در ایـران و دیگـر کشـورها» ،مجلـه
رهیافت .44 ،)9068( 01
 .42همان.44 ،
 .45وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،سازمان پژوهشهای علمی و صـنعتی ایـران ،شـیوهنامـه ارزیـابی و تأییـد
اختراعات (ماده .)0
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گروه و پژوهشکده طی نامه رئیس پژوهشکده به دفتر اعالم مـیگـردد .26و چنانچـه نتیجـه
ارزیابی مثبت باشد ،پس از ارسال پروندهها از محل کارشناسی به مـدیریت مالکیـت فکـری
سازمان ،کارشناسان مدیریت مالکیت فکری خالصه گزارشی از پروندهها تهیه کرده و جهـت
تأیید نهایی به شورای تخصصی ارزیابی اختراعات ارائه میدهند.44
ثبت اختراعات نرمافزار نیز بنا به تصریح دستورالعمل دبیرخانه شورای عـالی انفورماتیـک
مصوب سال  ،9041بر اساس سیستم پیشآزمایی شرایط ماهوی از جمله شرط گام ابتکـاری
نرمافزار رایانهای صورت میگیرد.46
با توجه به به وجود آمدن ظرفیت قانونی در زمینه ارزیـابی شـرایط مـاهوی اختراعـات از
جمله شرط گام ابتکاری و سکوت قانونگذار ایرانی در این خصوص به نظر میرسـد کـه اداره
مالکیت صنعتی ،دادگاهها و نیز وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مـیتواننـد بـرای ارزیـابی و
احراز شرط گام ابتکاری از معیارهـا و قواعـد بـه کـار گرفتـهشـده در ادارات ثبـت اختـراع و
دادگاههای سایر کشورها ،استفاده نمایند.41
به هر طریق در حال حاضر شـیوه ثبـت اختـراع در ایـران اسـتاندارد نیسـت و بـرخالف
استانداردهای بینالمللی ثبت اختراع نشاندهنده انحصاری ،نو بودن و مبتکرانه بودن یک ایده
نیست زیرا در این روش هر فردی که ایده جدیدی داشته باشد بـا مراجعـه بـه اداره مالکیـت
صنعتی و تسلیم اظهارنامه همراه با تکمیل فرمهای خاصی است که نشاندهنده ادعای ایـن
فرد در ارائه یک ایده جدید میباشد .در حالی که ممکن است همان ایده را شـخص دیگـری
قبالً ارائه داده و یا بعداً ارائه دهد و به نام خود ثبت نماید.
بنابراین به نظر میرسد ایجاد سازمانی با عنوان اداره ثبـت اختراعـات ایـران کـه بتوانـد
ظرفیتهای قانونی کشور در زمینه ارزیابی اختراعات به ویژه ارزیابی شـرط گـام ابتکـاری را
عمالً به اجرا در آورد ،ضروری است.

 .48وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایـران ،شـیوهنامـه ارزیـابی و تأییـد
اختراعات (ماده .)0
 .44وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایـران ،شـیوهنامـه ارزیـابی و تأییـد
اختراعات (ماده .)0
 .46دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور ،دستورالعمل تأییدیه فنی حق اختراع ،دی .9061
 .41در این خصوص رک :حامد نجفی« ،بررسی تطبیقی شرط مـاهوی گـام ابتکـاری در اختـراع» (پایـاننامـه
کارشناسی ارشد ،قم :دانشگاه قم.925-453 ،)9013 ،
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در بیان مزایای سیستم ارزیابی اختراعات همـین بـس کـه گفتـه شـده «هـدف ارزیـابی
اختراعات تمیز گندم از پوشال است».03
 -0-1اخاراعات راجع به م لک لهای اتید م کل ئیک

با توجه به اینکه ایران در چشمانداز بیستساله باید رتبه اول را در حوزه علم و فناوری منطقه
به دست آورد ،به همین منظور تمامی برنامههای آموزشی ،پژوهشی و فناوری وزارت علوم در
این راستا میباشد .از همین رو پروژه راهبرد ملی زیستفناوری با تصویب کمیته ملی زیسـت
فناوری و تشکیل گروههای تخصصی و همکاری بیش از  949نفر صاحبنظر و متخصص در
رشتههای مختلف این فناوری و مدیریت راهبردی در دبیرخانه کمیته ملی زیستفنـاوری در
طول دو سال فعالیت مستمر به انجام رسیده است .پس از تدوین راهبرد ملـی و ارائـه آن در
هیئت دولت به عنوان یک سند ملی ،تصمیم گرفته شد که این حجم کاری عظیم به صورت
کتابهایی در قالب مباحت تخصصی چاپ و منتشر شود .دو عنـوان از کتـابهـای فـوق بـه
تبیین مباحت حقوقی و اخالق زیستفناوری و حمایت مالکیـت فکـری در زمینـه اختراعـات
بیوتکنولوژیک پرداخته است .همچنین به گزارش سرویس خبـری ژنتیـک و زیسـتفنـاوری
ایران ،از تاری  9064/94/48تا  ،9064/6/91چهل و سه اختراع بیوتکنولوژیک در ایـران بـه
ثبت رسیده است که نشان عزم جدی برای پیشرفت در ایـن فنـاوری بـرای تحقـق اهـداف
اقتصادی و ملی میباشد .09هرچند توجه به بیوتکنولوژی در ایران با چندین سال تأخیر نسبت
به بسیاری از کشورهای جهان در اواسط دهه  63میالدی ( 83هجری) آغاز شده است 04امّـا
مطالب فوق حاکی از آن است که ایران در حال حاضر عزم خود را جـزم نمـوده اسـت تـا در
عرصه این فناوری به جایگاه مناسبی دست یابد.
پرسش قابل طرح در این زمینه این است که آیا به تناسب این عزم راسـ ظرفیـتهـا و
زیرساختهای مناسب به ویژه قوانین و مقررات مطلوب برای حمایت از این فناوری در کشور
ایجاد شده است وضعیت قوانین موجود در این زمینه چگونه است آیا شرط گام ابتکاری بـه
عنوان یک شرط مهم و اساسی در این قوانین مورد توجه قرار گرفته است
”30. Florian schuett, “inventors and impostors: an economic analysis of patent examination,
european university institute (2009): 1.

 .09پریسا سینمبری« ،حق اختراع زیستفناوری و اخالق» (پایاننامه کارشناسی ارشد ،تهران :دانشگاه تهـران،
.0-2 ،)9066
 .04وضعیت بیوتکنولوژی در ایران ،موجود در:
www.biotech.blogsky.com/1391/03/09/post-126/.
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تا قبل از تصویب قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم تجاری مصـوب 9068
در زمان حکومت قانون ثبت عالئـم و اختراعـات  ،9093بـه نظـر مـیرسـد کـه حمایـت از
اختراعات بیوتکنولوژیک در قالب حق ثبت اختراع امکانپذیر بود .هرچند که به موجب قوانین
خاص دیگری نیز امکان حمایت وجود داشت .به عنوان مثـال در مـاده  0قـانون ثبـت ارقـام
گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب  9064آمده است:
«ارقام گیاهی جدید چنانچه واجد شرایط زیر باشند ثبت میشوند:
الف ـ جدید بودن رقم به شکلی که با ارقـام ثبـتشـده یـا شـناختهشـده قبلـی از نظـر
خصوصیات ژنتیکی تمایز داشته باشد .ارقام تراریخته نیز مشمول این بند خواهند بود»00....

در ماده  4آییننامه ثبت ارقام گیاهی مصوب  9066نیز به ثبت ارقام گیاهی اشـاره شـده
است .در آییننامه ثبت ذخایر ژنتیکی گیاهی و ارقام بومی و محلی کشور مصـوب  9066نیـز
ثبت و حمایت از ذخایر ژنتیکی مورد اشاره قرار گرفته است.
02
در سند ملی زیستفناوری کشور ،مصوب  9060هیئت وزیران  ،قـدیمی و نارسـا بـودن
قوانین و ساز و کارهای الزم برای ثبت اختراعات و اکتشافات و مالکیت فکری و عدم حمایت
و پشتیبانی از پژوهشگران و دستاوردهای فکری آنان ،یکی از عوامل وضعیت نامطلوب کشور
در حوزه زیستفناوری شناخته شده است .به همین جهت در این سند ذیل عنوان راهبردهای
توسعه زیرساختها و پشتیبانی ،وضع قوانین مالکیت فکری متناسب با زیستفناوری و ایجاد
سـاز و کارهــای تخصصـی الزم جهــت پشـتیبانی حقــوقی و قضـایی مـورد نیـاز در توســعه
زیستفناوری ،مورد تأکید قرار گرفته است .اقتضائات خاص الحاق به سازمان تجارت جهـانی
نیز باعت شد تا قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم تجـاری در سـال  9068بـه
تصویب برسد .مطابق بند «د» ماده  2این قانون منابع ژنتیک و اجزای تشکیلدهنـده آنهـا و
همچنین فرایندهای بیولوژیک تولید آنها از حیطه حمایت در قالب اختراع خـارج شـدند .ایـن
موضوع انتقادات فراوانی را از سوی فعاالن در حوزه زیستفناوری در پی داشت.
به عقیده برخی اگرچه بحت دسترسی آزاد به اطالعات ژنومی جهت انجام تحقیقات ،مورد
حمایت منشور بینالمللی ژنوم مصوب کمیته بینالمللی اخالق زیستی یونسکو نیز میباشد اما
همچنان که خود این منشور تصریح مینماید «ژنها آنچنان کـه هسـتند» ،یعنـی در حالـت
 .00قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال.
 .02دبیرخانه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،سند ملی زیستفناوری جمهوری اسالمی ایـران (تهـران :آهـار،
.92 ،)9065
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طبیعی خود نمیتواند در حیطه اختراع مورد ثبت و حمایت قرار گیرد نه ژنهـایی کـه نتیجـه
اختراع و مالحظات فنی بشر هستند .05عالوه بر این به موجب ماده ( 44 )0موافقتنامه تریپس
با وجود اینکه کشورهای عضو میتوانند گیاه و حیوان (به عنوان مصادیقی از منابع ژنتیکی) را
از عرصه ثبت اختراعات مستثنا کنند امّا باید حمایت حقوقی از ارقام گیاهی را در قالـب حـق
ثبت اختراع یا سیستم دیگری پیشبینی و تضمین نمایند .تصویب قانون ثبت ارقام گیـاهی و
کنترل وگواهی بذر و نهال مصوب  9064نیز میتواند بر همین اساس استوار شـود .از سـوی
دیگر ایران به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی در صدد الحاق به این سازمان اسـت؛
پیوستن به این سازمان نیز مستلزم پذیرش مفاد و الزامات تریپس میباشد؛ ایران در صـورت
پیوستن به این سازمان نمـیتوانـد اختراعـات بیوتکنولوژیـک از جملـه مولکـولهـای اسـید
نوکلوئیک را مورد حمایت قرار ندهد .عالوه بر اینها ،در قیاس با تبصره  9ماده  0قانون ثبـت
ارقام گیاهی و کنترل بذر و نهال مصوب  9064که صرفاً ذخایر ژنتیک گیاهی اصالح نشده و
نه به طور عام «منابع ژنتیک» یا «منابع ژنتیـک اصـالحشـده گیـاهی» را از حیطـه ثبـت و
حمایت خارج نموده است ،بند «و» ماده  2قانون مصوب  ،9068به لحاظ حقوق داخلـی نیـز،
غیر قابل توجیه مینمایاند.
08
با این حال تمامی چالشها و انتقادات فوق به موجب طرح استفساریه نمایندگان مجلس
شورای اسالمی راجع به بند «د» ماده  2قانون سال  9068پایان یافت و مجلس بـه حـق در
تفسیر این بند ،منابع ژنتیک مصنوعی و دستورزی (مهندسـیشـده) و متعلقـات آنهـا و نیـز
فرایندهای زیستی که در صنعت کاربرد دارند و مبتنی بر طراحی و ایجاد مخترع میباشـند را
قابل ثبت و حمایت در قالب اختراع اعالم نمود .لذا میتوان گفت هرچند که با توجه به اصـل
 40قانون اساسی که مرجع تفسیر قانون عادی را مجلس معرفی نموده است و تفسیر قـوانین
در حکم قانون میباشد و بدین لحاظ مشکل قانونی ثبت اختراعات بیوتکنولوژیک مرتفع شده
است 04امّا عبارتپردازی بند (د) ماده  2قانون سال  9068نیز ابهام دارد و عدم حمایت مطلق
از اختراعات بیوتکنولوژیک را القا مینماید؛ به همین جهت توصیه میشود تا در پایان مهلت
اجرای آزمایشی این قانون نقص مذکور نیز با جایگزینی عبارت «فرایند اساساً بیولوژیک» بـه
جای عبارت «فرایند بیولوژیکی» مندرج در بند مذکور مرتفع شود.
« .05انتقاد بیوتکنولوژیستها از قانون جدید ثبت اختـراع» ،همشـهری  ،Onlineآخـرین بازدیـد  98آذر ،9015

.http://www.hamshahrionline.ir/details/50838/Science/scientific

 .08طرح استفساریه بند (د) ماده ( )2قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم و نامهای تجاری.
 .04شایان ذکر است که البته این طرح تا پایان از سوی نمایندگان پیگیری نگشت.
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با عنایت به مراتب فوق در حال حاضر ظرفیت قانونی الزم در جهت حمایت از اختراعـات
بیوتکنولوژیک از جمله مولکولهای اسید نوکلوئیک در ایران به وجود آمده است.
پس از فراغت از موضوع فوق پرسش اساسی این است که شرط گام ابتکـاری در ارتبـاط
با اختراعات بیوتکنولوژیک از جمله مولکولهای اسید نوکلوئیک چـه جایگـاهی در قـوانین و
مقررات دارد و چه معیارهایی برای ارزیابی و احراز آن در ایران موجود میباشد و در این زمینه
برای ثبت اینگونه اختراعات اعمال میگردد
بر اساس بند الف ماده  0قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل بذر و نهال مصوب  9064و نیز
ماده  4آییننامه ثبت ارقام گیاهی مصوب  ،9066جدید بودن ،تمـایز ،یکنـواختی و پایـداری،
شرایط ماهوی ثبت ارقام گیاهی میباشند .مطابق ماده اخیرالذکر رقم گیاهی جدید در صورتی
حائز شرط تمایزبخشی خواهد بود که در تاری اظهارنامه ثبت ،در یک یا چند صفت مشخص
فیزیولوژیکی ،مرفولوژیکی و سایر صفات کمی و کیفی قابل تشخیص و از ارقام شناختهشـده
موجود متمایز باشد .به نظر میرسد با توجه به اینکه در بند  9ماده  4آییننامـه مزبـور شـرط
جدید بودن تعریف شده و نیز با عنایت به اینکه تعریف ارائهشده بـرای شـرط تمـایز در ایـن
آییننامه مشابه برخی معیارهـای ارائـهشـده بـرای ارزیـابی شـرط گـام ابتکـاری راجـع بـه
مولکولهای اسید نوکلوئیک در برخی کشورها میباشد ،06میتوان گفت شرط تمـایز در ایـن
آیین نامه ،همان شرط مصطلح گام ابتکاری است زیرا برای مثال تمـایز مـیتوانـد بـه دلیـل
جداسازی مولکولهای اسید نوکلوئیک گیاهی و تغییر ژنتیکی رقم گیاهی خاصی احراز شود.
هرچند بر اساس ماده  4قانون ثبت ارقـام گیـاهی و کنتـرل بـذر و نهـال مصـوب 9064
شناسایی ،ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال در کشور منحصراً توسـط مؤسسـه
تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال صورت میگیـرد و اعطـای حقـوق مالکیـت معنـوی بـه
نژادگران یکی از مهمترین وظایف این مؤسسه میباشد و فارغ از اسـتانداردهای خاصـی کـه
برای ارقام گیاهی مختلف در این مؤسسه وجود دارد ،به نظر میرسد که حداقل بـرای احـراز
شرط تمایزبخشی رقم گیاهی ،مؤسسه فوق میتواند از معیارهای ارائهشده در سایر کشورها ،با
توجه به وضعیت کشور در این زمینه بهرهمند گردد.
با عنایت به طرح استفساریه مذکور و پاس مربوطه و نیز اظهارنظر کارشناسی راجع به آن
نیز میتوان گفت که در حال حاضر اداره کل مالکیت صنعتی ایـران بـه موجـب مـواد  4و 0
قانون سال  9068و نیز ماده  46آییننامه اجرایی این قانون در صورتی اختراع ادعایی راجع به
 .06در این خصوص رک :نجفی ،پیشین.493-453 ،
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مولکولهای اسید نوکلوئیک را ثبت خواهد کرد که احراز نماید اختراع ادعایی حاوی شرط گام
ابتکاری است .هرچند همانگونه که پیشتر اشاره شد بنا به دالیلی و برخالف قانون در حـال
حاضر اختراعات به لحاظ احراز شرایط ماهوی توسط اداره مالکیت صنعتی ارزیابی نمیشـوند،
امّا نظر به سکوت قانونگذار در زمینه ارائه معیار ارزیابی شرایط مـاهوی از جملـه شـرط گـام
ابتکاری توصیه میشود معیارهای ارائهشده در سایر کشورها در صورت اعمال سیستم ارزیابی
ماهوی در ثبت اختراعات راجع به مولکولهای اسید نوکلوئیک ،توسط اداره مالکیت صـنعتی
در حد امکان و اقتضا به کار گرفته شوند.01

مایجه و پیشدهانات
شرط گام ابتکاری در حقوق ایران به درستی شناسایی و تعریف نشده است و به لحاظ اجرایی
نیز سازمان ثبت اختراعات کشور در خصوص ارزیابی این شرط از ظرفیتهای قانونی مناسب
شکل گرفته در زمینه سیستم پیشآزمایی در قانون سـال  9068اسـتفاده نمـینمایـد و ثبـت
تمامی انواع اختراعات در ایران کماکان بر اساس سیستم اظهاری صورت میگیـرد .تصـویب
آزمایشی قانون سال  9068را باید به فال نیک گرفت تا در پایان مهلت اجـرای آزمایشـی آن
قانونگذار بتواند با لحاظ موقعیت کشور ما در زمینه الحاق به سازمان تجارت جهانی و به تبـع
آن موافقتنامه تریپس ،مقررات مربوطه را اصالح نماید .از اینرو پیشنهادات مـا بـه دو دسـته
تقنینی و اجرایی تقسیم میشود که به شرح ذیل ارائه مینماییم:
الف) پیشدهانات تقدیدی

اول ـ اصالح ماده  9قانون سال  9068بدین شرح« :اختراع به معنای ایـده یـک مختـرع
است که در عمل راهحلی را برای یک مشکل خاص در زمینه تکنولوژی ارائه میدهد».
دوم ـ اصالح ماده  4قانون سال  9068بدین شرح« :موضوعی به عنوان اختراع قابل ثبت
است که دستکم تازه بوده ،حاوی گام ابتکاری و کاربرد صنعتی باشد.
تبصره  -9اختراع زمانی حاوی گام ابتکاری است که با لحاظ فن یا صنعت قبلـی ،بـرای
شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد.
سوم ـ اصالح بند «د» ماده  2قانون سال  9068بـدین شـرح« :منـابع ژنتیـک و اجـزای
ژنتیک تشکیلدهنده آنها و همچنین فرایندهای اساساً بیولوژیک تولید آنها».
 .01همان.926-453 ،
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ب) پیشدهانات اجرایی

اول ـ تأسیس سازمانی با عنوان اداره ثبت اختراعات ایران که بتواند ظرفیتهای مناسـب
قانونی کشور در زمینه ارزیابی اختراعات به ویژه ارزیابی شرط مـاهوی گـام ابتکـاری کـه از
اهمیت ویژهای برخوردار است را عمالً به اجرا درآورد؛
دوم ـ با توجه به وضعیت کنونی کشور و تا قبل از تأسیس چنین سازمانی و نیز نظـر بـه
سکوت قانونگذار در زمینه ارائه معیار ارزیـابی شـرایط مـاهوی اختـراع از جملـه شـرط گـام
ابتکاری ،توصیه میشود معیارهای ارائهشده در کشورهای مورد بحت در این تحقیق ،در حـد
امکان و به مقتضای فضای اقتصادی ـ اجتماعی کشور نسبت به ارزیابی اختراعات کالسـیک
و اختراعات راجع به مولکولهای اسید نوکلوئیک ،توسط اداره مالکیت صـنعتی ،دادگـاههـا و
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری اطالعات ،به کار گرفته شوند.
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Abstract:
The inventive step requirement beside the two requirements of The
novelty and industrial application, is one of the basic requirement of
patents. This requirement means that, an invention with regard to the
prior art does not obvious for the person who has ordinary skill in the
art. Challenges contrary to this requirement, create the motive in us to
essay the present article .such a challenge is seen both legislatively
and executively. For this reason, in the present article, at first, present
the concept and necessity, and then we would study the history of it in
the Iranian law, for At the end, we would study and analyze the legal
place and the subject of assessment of the inventive step requirement
in classic and modern (nucleic acid molecules) inventions, introduce
the existent defects and offer the legislative and executive appropriate
proposals.
Keywords: Inventive step requirement, Assessment, Classic
inventions, Nucleic acid molecules, Iranian law

