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فصلاول

معرفی دعاوی مالکیت
معنوی و نمونه دادخواست

مبحثاول:ثبتاختراع
«اختراع» در لغت به معنای پدیدآوردن ،ابداع محصول صنعتی بیسابقه،
کشف وسیله نو ،کاربرد وسای موجود برای به دست آوردن یک محصاول
صنعتی و یا کشاورزی جدید میباشد.
اختراع حاص خالقیت ذهن بشار اسات و راه حا جدیادی جهات رفاع
مشکالت فنی جامعه محسوب میگردد .میتوان گفت اختاراع از قاوه باه
فع درآمدن و اعمال یک فکر جدید بر روی وسای موجود یا ایجاد تغییر
و تبدی بر روی آن ها جهت دستیابی به نتیجه جدید میباشاد و مختارع
میتواند درخواست ثبت اختراع خود را بنماید .کلیه مواردی که در زمیناه
علااوم و صاانعت کشاااورزی در جهاات بهبااود و ارتقااای وضااعیت زناادگی
شهروندان بوده و جنبه تازگی دارد به عنوان اختراع قابا ثبات مای باشاد
البته ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که بنا بر ماده  ۲8قانون ثبات
عالئم و اختراعات جهت نقشه های ماالی و تقاضاای ثبات آن هاا پذیرفتاه
نمی شود همچنین مقنن جهت صایانت از حقاوش جامعاه و جلاوگیری از
احاطه و سلطه اشخاص بر امور دارویی و بهداشتی ممنوعیت هاایی جهات
ثبت فرمول ها و ترتیبات دارویی مقرر داشته و نیز هرگونه اختراعی را کاه
مخ انتظامات عمومی یا منافی عفات و اخاالش حسانه و مقاررات شارع
باشد را قاب ثبت ندانسته است و به عنوان مثال چنانچه شخصی وسیله ای
اختراع نماید که با استفاده از آن سرقت از منازل مردم تساریع و تساهی
شود ،قابلیت ثبت نخواهد داشت مطابق قانون هرکس مادعی هار یاک از
امور ذی باشد میتواند تقاضای ثبت نماید.
 .4ابداع هر محصول صنعتی جدید؛
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 .3کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسای موجود به طریاق جدیاد بارای
تحصی یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فالحتی.
روش هایی جهت ثبت اختراع در جهان وجود دارد که دو روش «اعالمی»
و «تحقیقی» معمول ترین آن ها می باشد در ایران ثبت اختراع بار اسااس
روش اعالمی و برحسب ادعاای مختارع صاورت مای گیارد در ایان روش
ادعای مخترع مقرون به صحت تلقی شده و به شارط عادم ساابقه ثبات،
ادعای وی به ثبت خواهد رسید.
گفتار اول :فرایند ثبت اختراع و چگونگی انجام پروسه آن
در ذی به بررسی فرایند ثبت اختراع و چگونگی انجام پروسه آن خواهیم
پرداخت:
مطابق حقوش مالکیت معنوی بهره وری از این دسته حقوش مستلزم ثبات
آن ها در مرجع متولی ثبت است و ثبت اختراع مستلزم تسالیم اظهارناماه
به مرجع مذکور می باشد در صورت عدم تسلیم اظهارناماه ،حقاوقی بارای
مخترع ایجاد نخواهد شد چنانچه مخترع قب از تسلیم اظهارناماه و ثبات
آن به نحوی از انحا از طریق کتبی مانناد کتااب ،مقالاه و یاا باه صاورت
شفاهی مانند مصاحبه شرکت در نمایشگاه اقدام به افشای آن نازد عماوم
نماید ،به منزله این است که به اختراع خود را در قلمارو مالکیات عماومی
وارد نموده است و چنانچه در مهلت ارفاقی که مطابق بند  ۱ماده  4قانون
 ۳0ماه می باشد ،مبادرت به تسلیم اظهارنامه اختراع ننماید حاق اختاراع
وی از دست رفته محساوب مای گاردد؛ بناابراین اشخاصای کاه خواهاان
استفاده از حق انحصاری اختراع خود میباشند ابتادا بایاد آن را باه ثبات
برسانند و پس از ثبت اختراع است که می توانند علیه شخصی که باه هار
نحوی اقدام به اساتفاده از حاق وی و بهاره بارداری از اختاراع را نماوده،
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مطابق بند «الف» ماده  ۶۱قانون ثبت اختراعات مصوب  ۶۳8۱به دادگااه
شکایت نماید.
گفتار دوم :مدارک الزم جهت ثبت اختراع
وفق ماده ۲۲و ۳۲آییننامه اجرایی قانون ثبت عالئم تجاارتی و اختراعاات
متقاضی ثبت باید مدارک ذی را تهیه و به اداره مالکیت صانعتی تسالیم
نماید:
 .4اظهارنامه اختراع؛
 .3توصیف شروع اختراع؛
 .3نقشههای اختراع؛
 .4فتوکپی شناسنامه مخترع یا مخترعین؛
 .8قبض رسید بانکی حق الثبت اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع؛
 .6اص وکالتنامه یا رونوشت یا فتاوکپی برابار اصا چنانچاه تقاضاانامه
توسط وکی متقاضی تسلیم شده باشد.
 .7نامه رسمی (مدرک ثبت سمت مدیریت) دال بار مادیریت شارکت در
صورتی که تقاضای ثبت از جانب شرکت به عم آمده باشد.
بند اول -اظهارنامه اختراع :همانطور کاه قابالا بیاان گردیاد ،مطاابق
ماده  ۲آیین نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات ،طرح هاای صانعتی ،عالئام
تجاری مصوب  ۶۳8۱ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت
است و مطابق قاعده اولین ثبت یا اختراع هر کس که بدواا تقاضاای ثبات
اختراع خود را بنماید مخترع شناخته شد و حق ثبات اختاراع را خواهاد
داشت و بنا بر اص «اولین تسلیم کنندد اظهارنامده» تااری و زماان
تسلیم اظهارنامه معیار اولویت و تقدم او نسبت به ساایرین خواهاد باود و
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چنانچه فردی مدعی خالف اصا ماذکور باشاد بایاد ادعاای خاود را در
محکمه ثابت نماید.
توجه به چند نکته در خصوص اظهارنامه ضروری می باشد که در ذیا باه
بیان آنها میپردازیم:
الف) زبان و تعداد نسخ اظهارنامه :اظهارناماه ثبات اختاراع بایاد باه
صورت الکترونیکی و در فرم مخصوص به آدرس:
http://ip.ssaa.ir/patent/news.aspx

و به زبان فارسی تنظیم شود.
ب) محتویات و مندرجات اظهارنامه :بنا بر ماده  ۱آیاین ناماه اجرایای
قانون ثبت اختراعات اظهارنامه ثبت اختراع باید حاوی نکات زیر باشد:
 .4اساام ،شااماره ملاای ،نشااانی ،کدپسااتی ،تابعیاات و ساامت متقاضاای و
درصورتی که متقاضی شخص حقوقی است ذکر نام ،نوع فعالیت ،اقامتگااه،
مح و شماره ثبت ،تابعیت ،مرکز اصلی و عنداللزوم هرگونه شناسه دیگار
آن الزامی است.
 .3اسم ،شماره ملی ،نشانی ،کدپستی نماینده قانونی متقاضای در صاورت
وجود.
 .3اسم ،اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصای کاه صاالحیت دریافات
ابالغها در ایران را دارند درصورتیکه متقاضی مقیم ایران نباشد.
در بند  ۳درصورتیکه متقاضی مقیم ایران نباشد و بنا بر حق تقادم مقارر
در کنوانسیون پاریس درخواست ثبت عالمت خاود را ایاران بنمایاد بایاد
اسم ،اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصی که صالحیت دریافت ابالغهاا
را در ایران دارند اعالم نمایند تا تصمیمات اداره در زمان مقتضی به آن هاا
ابالغ گردد و پرونده معط نماند( .این بند باید توسط اشخاص غیر ایرانای
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تکمی شود و برای متقاضیان ایرانی که ابتدا به ساکن در ایاران تقاضاای
ثبت اختراع میکنند پر کردن این بند الزامی است).
 .4اسم نشانی و شغ مختارع در صاورتی کاه متقاضای شاخص مختارع
نباشد.
«مخترع» شخصی است که اختراع حاص تالش فکری و ذهنای اوسات و
حقوش اختراع ثبت شده منحصراا به او تعلق دارد؛ اما در بسیاری از مواقاع
مخترعین بر طبق قرارداد استخدام یا کار معین و یاا قراردادهاایی از ایان
قبی اختراع را به دستور و سفارش کارفرما انجاام مای دهناد و بار طباق
قرارداد فیمابین تمام یا قسمتی از حقوش مادی آن متعلق باه کارفرماا یاا
بنگاه و شرکتی است که وی اساتخدام کارده اسات؛ ولایکن ناام مختارع
(حقوش معنوی) وی محفوظ است و نام وی باید در اختراع ذکر شود؛ فلذا
در صورتی که مخترع غیر از مالک باشد باید این بند تکمی شود و نکتاه
دیگر اینکه در صورتی که افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشاند
حقوش ناشی از اختراع مشترکاا به آنان تعلق می گیارد و در صاورت تعادد
متقاضیان ثبات اختاراع باه درخواسات آن هاا میازان ساهم هار یاک در
گواهی نامه اختراع به تفکیک قید خواهد شد در غیر ایان صاورت حقاوش
ناشی از اختراع بالسویه خواهد بود.
 .8عنوان اختراع به نحوی که اختراع ادعایی را مشخص ساازد و مشاتم
بر کلماتی مث «بهتر» و غیره نبوده و ترجیحاا بین  ۳تا  ۶0کلمه باشد.
در کشورهای مختلف و خصوصاا کشور ما جستجوی بسیاری از اختراعاات
در بانک های اطالعاتی بنا بر کلیدواژه های عنوان اختراع انجام مایپاذیرد.
فلااذا دارای اهمیااات بساایاری بااارای ادارات اختااراع و کارشناساااان و
استفاده کنندگان از اختراع می باشد و بدین ترتیب عنوان اعالمای بایاد در
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عین اختصار گویا و مبین ویژگیهای فنی اختراع باشد تا عالوه بر قابلیات
جستجوی بهتر سوابق پیشین موجب میشود سایر افراد از اختراع ماذکور
مطلع شده و بالتبع در صورت نیاز قراردادهای الزم را برای خرید و اجااره
استفاده با مخترع (مالک اختراع) منعقد کنناد و نکتاه دیگار اینکاه ایان
کلیدواژه ها نباید توصیفی و رنگ و صبغه تبلیغاتی داشاته باشاد و از درج
عباراتی مث بهتر ،بهترین ،عالیتارین ،زیبااترین و فنایتارین خریاداری
شود( .ترجیحاا عنوان اختراع صحیح به زبان انگلیسی نیز درج شود).
 .6تاری  ،مح و شماره اظهارناماه یاا گاواهی ناماه اختاراع در خاارج در
صورت درخواست حق تقدم.
بنا به ماده  ۳قانون ثبت اختراعات مصوب  ۶۳8۱متقاضی می تواند هماراه
با اظهارنامه خود طی اعالمیه ای حق تقادم مقارر در کنوانسایون پااریس
برای حمایت از مالکیت معنوی مورخ  ۶۲۱۶هجری شمسای ( ۲0ماارس
 )۶88۳و اصالحات بعدی آن را درخواست نماید .حق تقدم مای تواناد بار
اساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه ای یا بین المللای باشاد کاه در
هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده است و باا
پذیرش درخواست حق تقدم حمایت های ماذکور در کنوانسایون پااریس
شام آن خواهد بود.
کنوانسیون پاریس بر سه اص
 .4رفتار ملی ()NATIONAL TREATMENNT
 .3اص استقالل()INDIPENDENT
 .3اص حق تقدم ()PRIORITY
بنا بر قاعده حق تقدم  PRIORITYمتقاضی ثبات اختاراع از تااری تسالیم
اظهارنامه یک سال حق تقدم خواهد داشات کاه بارای ثبات اختاراع باه

