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 چكيده

كننـده اظهارنامـه اختـراع در يكـي از       حق تقدم، حقـي اسـت كـه بـه موجـب آن حـق اولـين ثبـت        
كشورهاي عضو كنوانسـيون، معاهـده ويـا موافقتنامـه بـراي ثبـت اختـراع در ديگـر كشـور يـا           

شود. حق مذكور، مهلت ارفـاقي و حـق تقـدم     رهاي عضو آن، براي مدت محدودي حفظ ميكشو
هـاي چندجانبـه،   واحدي هستند. حق تقدم ممكـن اسـت بـه موجـب معاهـده      خاص داراي ماهيت

دوجانبه ويا به صورت حق تقدم داخلي مطرح شود. اصوالً حق تقدم يا درخواسـت آن قابـل رد   
گواهينامه اختراع، بطالن اظهارنامـه ثبـت اختـراع، منجـر بـه رد      نيست و به موجب اصل استقالل 

  شود.حق تقدم نمي
كـه شـامل امكـان ثبـت      كنـد حق تقدم نقش مهمي در حمايت از متقاضي ثبت اختراع ايفا مـي 

معيار زمـاني   اختراع در كشورهاي عضو كنوانسيون، معاهده ويا موافقتنامه در يك دوره زماني؛
گام ابتكاري در اختراع ادعايي؛ افشا و انتشار اختـراع؛ افشـاي بهتـرين     در تعيين وصف تازگي و

جويي در هزينه و ايجـاد فرصـت بـراي ثبـت      شود و همچنين صرفهسازي اختراع مي طريق پياده
- در كشورهاي مختلف را نيز به همراه دارد. اثر مهمي كه اين حق براي صاحبان فكر ايجـاد مـي  
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  آثار فكري است. كند، آرامش خاطر در حمايت از
  

  حق تقدم، متقاضي ثبت اختراع، افشاي اختراع، انتشار اختراع: واژگان كليدي
 

  . مقدمه1 

بشر امروز بيش از گذشته نيازمند است؛ لكن نيازهايش را نه با توسل به زور، بلكـه بـا   
 اش را رايگـان در سازد. از سوي ديگر بشر نيازمند، انديشـه تكيه بر انديشه برآورده مي
بندد. در اين راستا حقوق مالكيت فكري مطرح شـده اسـت كـه    خدمت ديگران به كار نمي

  رسالت آن حمايت از اثر فكري است.
نيازهاي روزافزون سبب شده است تا پژوهشگران و مخترعان در سراسـر دنيـا در   

حل براي مشكلي به تحقيق بپردازند. حقوق مالكيت فكـري و   يك زمان در جهت يافتن راه
طور دقيق حقوق مالكيت صنعتي، از كسـي كـه مشـكلي را حـل كـرده اسـت حمايـت         به
]، سـاير  1، ص1كنـد [ كـه از اولـين مختـرع حمايـت مـي     آمريكـا   كند. به غير از حقوق مي

دهنـد.  كشورها اولين شخصي را كه اختراعش را به ثبت برساند مورد حمايت قـرار مـي  
است؛ زيرا ممكن است مخترعان ديگر متقاضي به دنبال كسب حمايت در ساير كشورها 

جـا كـه    كنندگان اختـراعش را بـه ثبـت برسـانند. از سـوي ديگـر و از آن      يا سوءاستفاده
توان در يك زمان اظهارنامه را در چندين كشور بـه ثبـت رسـاند، اصـل حـق تقـدم        نمي

مطرح شده است. به موجب كنوانسيون پاريس كه براي حمايت از مالكيت صنعتي فراهم 
توان حـق تقـدم   ه است، زماني كه اظهارنامه در يكي از كشورهاي عضو ثبت شد، ميشد

شـود  را در كشورهاي ديگر عضو كنوانسيون مطالبه كرد. حال سؤاالتي كه مطـرح مـي  
اين است كه مفهوم حق تقدم چيست؟ حـدود آن چيسـت؟ و چـه آثـاري بـر آن مترتـب       

  ذكور پاسخ داده شود.است؟ در اين پژوهش سعي شده است كه به سؤاالت م
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  . مفهوم حق تقدم2

خواهد يك اختراع را در چند كشور به ثبت برسـاند  در جايي كه متقاضي حق اختراع مي
هاي مختلف ترجمه كنـد و  هزينه زيادي را بايد متحمل شود؛ زيرا مدارك را بايد به زبان

ش ايـن بـار،   هاي خاصي است. بـراي كـاه  براي هريك از كشورها ملزم به رعايت رويه
 1الذكر در قسـمت  بيني كرده است. كنوانسيون فوقكنوانسيون پاريس حق تقدم را پيش

كسي كه با رعايت مقـررات معمـول در يكـي از ممالـك     «: داردمقرر مي 4ماده  »الف«بند 
خـودش يـا ذيحـق او بـراي تسـليم      ، كرده باشـد  ...عضو اتحاديه تقاضاي ورقه اختراع 

از حـق تقـدم برخـوردار     ...هـاي مقـرر     اتحاديه در مهلـت  شورهايكاظهارنامه در ساير 
  .»خواهد بود

حق تقدم در كنوانسيون پاريس حق شخصي است كه اظهارنامه حق اختراعـي را در  
كند تا همان برخـوردي را كـه   يكي از كشورهاي عضو كنوانسيون (كشور اول) ثبت مي

ع بـه وصـف تـازگي، نـوآوري و ...     در كشور اول با ثبت اظهارنامه حق اختراع وي راج
  ].3، ص2شود در كشور دوم نيز در طي دوازده ماه به دست آورد [ مي

اي كه در رابطه با مفهوم حق تقدم نيازمند بررسـي اسـت، اختراعـات نمـايش     مسأله
المللي است. اصوالً زماني كه اختراع افشا شود از قابليـت  هاي بين داده شده در نمايشگاه

هــاي اســتثنا بــر ايــن اصــل، نمــايش اختــراع در شــود. يكــي از نمونــهثبــت خــارج مــي
كنوانسيون پاريس، اعضا  11المللي است. در اين راستا به موجب ماده  هاي بين نمايشگاه
المللـي رسـمي يـا بـه     هـاي بـين   شوند از محصوالت عرضه شده در نمايشـگاه متعهد مي

  رسميت شناخته شده، به طور موقت حمايت كنند.  
د مبتني بر كنوانسيون به دو صورت اعطاي حق تقدم خـاص ويـا اعطـاي مهلـت     تعه

شود. حق تقدم خاص بدين مفهوم است كـه از زمـان نمـايش بـه مـدت      ارفاقي اعمال مي
]. طريق ديگر اعطاي مهلت ارفاقي اسـت  128، ص3محدودي حق ثبت اختراع حفظ شود [

هـاي صـنعتي و عالئـم    اختراعات طرح قانون ثبت 4ماده » هـ«كه قانونگذار ايران در بند 
شود. مسأله مـورد  بيني كرده است كه در مباحث بعدي مورد بحث واقع ميتجاري پيش
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حـق  «بحث تمايز اين دو مفهوم با حق تقدم است. در اين راستا بايد گفت كـه در ماهيـت   
ه در معناي عام تفاوتي نيست و تفاوت اصلي در اين اسـت كـ  » حق تقدم«با » تقدم خاص

حق تقدم خاص، مخصوص اختراعات افشـا شـده در نمايشـگاه اسـت. در مـورد مهلـت       
مـاده   2توان به بنـد  توان چنين ادعايي را مطرح كرد. در تأييد اين ادعا ميارفاقي نيز مي

كنوانسيون پاريس اشاره كرد. به موجـب مـاده اخيرالـذكر در صـورت ادعـاي حـق        11
شـود، بلكـه مهلـت حـق تقـدم از تـاريخ       اضافه نمي تقدم، مهلت ارفاقي به مهلت حق تقدم

  شود.  مهلت ارفاقي محسوب مي
حقي است كه به موجـب  : توان گفتبا توجه به مراتب مذكور در تعريف حق تقدم مي

كننـده اظهارنامـه اختـراع در يكـي از كشـورهاي عضـو كنوانسـيون،          آن حق اولين ثبت
ديگر كشور يـا كشـورهاي عضـو آن، بـراي     معاهده ويا موافقتنامه براي ثبت اختراع در 

  مدت محدودي حفظ شود.  
شـود، در قـانون   جا كه حق تقدم اصوالً در رابطه كشورهاي متعدد مطـرح مـي   از آن

قـانون   9ثبت اختراعات و عالئم تجاري ايران به تعريف آن پرداخته نشد، لكـن در مـاده   
الـذكور  راين، تعريـف فـوق  مزبور به كنوانسيون پاريس در اين خصوص ارجاع شد. بناب

  .در حقوق ايران نيز مورد پذيرش است
 

  . اقسام حق تقدم3

  . حق تقدم مبتني بر موافقتنامه چندجانبه1- 3

هــا بــه موجــب كنوانســيون چندجانبــه نظيــر كنوانســيون پــاريس، برخــي از حــق تقــدم
 هشد ) تعريفPCT) و معاهده همكاري ثبت اختراع (EPCكنوانسيون ثبت اختراع اروپا (

كنوانسيون پاريس حق تقدم در اظهارنامـه ثبـت اختـراع اروپـايي ويـا اظهارنامـه        است.
دهد؛ زيـرا كنوانسـيون ثبـت اختـراع     مبتني بر معاهده همكاري را تحت پوشش قرار نمي

  اروپا و معاهده همكاري ثبت اختراع متضمن مقرراتي راجع به حق تقدمند.



  1394، بهار 1، شماره 19هاي حقوق تطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــ دوره  پژوهش

75 

  . كنوانسيون پاريس1- 1- 3

شـود. هـدف اصـلي حـق     هاي كنوانسيون پاريس درنظر گرفته مـي از پايهيكي  حق تقدم
تقدم حمايت از منافع متقاضي، براي مدت محدودي است كـه بـه موجـب آن آثـار منفـي      

- كنوانسـيون پـاريس پـيش    4]. اين حق در ماده 4[ شودكاهش داده مي 1اصل سرزميني

است كه حق تقدم كنوانسـيون  تر بدان پرداخته شد. الزم به ذكر بيني شده است كه پيش
  دهد. ها شكل ميپاريس مبناي حق تقدم را در بسياري از قوانين و كنوانسيون

  

  )EPC. كنوانسيون ثبت اختراع اروپايي (2- 1- 3

كنوانسيون ثبت اختراع اروپايي سيسـتم حـق تقـدم را تحـت كنوانسـيون       87ماده  1بند 
را بـراي اولـين درخواسـت در اداره    كنوانسيون مذكور حق تقدم  .كندپاريس تعريف مي

ثبت اختراع اروپايي يا براي كشورهاي عضو كنوانسيون پاريس ويا هريـك از اعضـاي   
كنوانسيون اروپايي به اثر حق تقـدم   89كند و ماده سازمان تجارت جهاني شناسايي مي

 پردازد.مي

بـراي ثبـت   كنوانسون اروپايي قواعد كافي راجع به دعواي حق تقـدم   89تا  87ماده 
با توجه بـه  –جا كه كنوانسيون اروپايي  گيرد. به هر حال، از آناختراع اروپا را در بر مي

كنوانسيون پاريس يـك توافـق خـاص را تشـكيل      19به موجب مفهوم ماده  - ديباچه آن
خواهد از اصول اساسي راجع به حق تقـدم در كنوانسـيون   دهد، روشن است كه نميمي

) كنوانسـيون اروپـايي   2) و (1( 81وه بـر آن بـا توجـه بـه مـواد      پاريس تخلف كند. عـال 
» حـق تقـدم داخلـي   «عنـوان   سيستم حق تقدم اتخاذ شده توسـط قانونگـذار اروپـايي بـه    

  ].4شناسايي شده است [
  

  )PCT. معاهده همكاري ثبت اختراع (3- 1- 3

انـداختن   كاركرد و فايده معاهده همكاري ثبت اختراع اين است كه عـالوه بـر بـه تعويـق    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Territoriality Principle 
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مـاه از زمـان شـروع حـق تقـدم، حمايـت از        30تا  20هاي ثبت اظهارنامه به مدت هزينه
المللـي   اختراع را در تعداد زيادي از كشورها به طور همزمان به وسـيله اظهارنامـه بـين   

معاهده همكاري ثبت اختراع امكـان ادعـاي حـق     8ماده  1]. بند 10، ص5سازد [ممكن مي
آورد. به موجب بنـد مـذكور، اشخاصـي    المللي فراهم مياظهارنامه بينتقدم را براي ثبت 

كه اظهارنامه اوليه را در يكي از كشورهاي عضو كنوانسيون پاريس ثبت كـرده باشـند،   
: داردبيـان مـي   PCTنامـه   آيين 4- 10ماده » الف«توانند ادعاي حق تقدم كنند. قسمت مي

عضـو كنوانسـيون پـاريس و هريـك از     در صورتي كه اظهارنامه اوليـه در كشـورهاي   
توانند اعضاي سازمان تجارت جهاني كه عضو كنوانسيون پاريس نيستند ثبت شود، مي

  ادعاي حق تقدم كنند.  
  

  (تريپس) هاي تجاري حقوق مالكيت فكري موافقتنامه جنبه. 4- 1- 3

 موافقتنامه تريپس مطرح شده اسـت. بـه موجـب    70ماده  8بند » ب«قسمت حق تقدم در 
در تاريخ اجراي موافقتنامه حاضر، معيارهـاي ثبـت اختـراع، مقـرر در ايـن      « اين قسمت،

ها اعمال خواهد كـرد، بـه طـوري كـه بتـوان گفـت        موافقتنامه را در مورد اين درخواست
معيارهاي مزبور در تاريخ تشكيل پرونده در قلمرو آن عضو، يا اگر تقدم مطرح بـوده و  

موافقتنامـه  لكـن  ». انـد  ستي كه مقـدم اسـت، وجـود داشـته    تقاضا گردد، در تاريخ درخوا
موافقتنامه تـريپس   2تريپس مقررات مستقلي براي حق تقدم ندارد. در همين راستا ماده 

هــاي مربــوط بــه قابليــت  اســتاندارد[( 2هــاي  قســمت... درخصــوص «: داردمقــرر مــي
ق مالكيـت  اجـراي حقـو  [( 3 ،)]دسترسي، حوزه شمول و كـاربرد حقـوق مالكيـت فكـري    

)] هـا  هـاي مربـوط ميـان طـرف     كسب و حفظ حقوق مالكيت فكري و رويـه [( 4و )] فكري
) را رعايــت 1967كنوانســيون پـاريس (  19و  12تـا   1موافقتنامـه حاضــر، اعضـا مــواد   

موافقتنامـه تـريپس بـه كنوانسـيون      2بنابراين، به موجب ارجـاع مـاده   ». ... خواهند كرد
ماده اخير مورد اشاره قرار گرفت، يكي  2تي كه در پارگراف پاريس، موافقتنامه با مقررا

  ].71، ص6شود [آور شدن براي اعضا مي شده است و پذيرش آنان منجر به الزام
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  . حق تقدم مبتني بر موافقتنامه دوجانبه2- 3

كنوانسيون پاريس به حق تقدم ناشي از موافقتنامه  4ماده » الف«بند  2اگرچه در قسمت 
ره شده است، اين نوع حق تقدم معموالً در كشورهايي مورد اسـتفاده قـرار   دوجانبه اشا

]. بـدين توضـيح كـه موافقتنامـه     25، ص7گيرد كه عضو كنوانسيون پاريس نيسـتند [ مي
دهد كه كند، اجازه ميثبت مي» الف«دوجانبه به متقاضي، كه اظهارنامه اول را در كشور 

ادعا كند. در واقـع بـا حـق تقـدم چندجانبـه      » ب«حق تقدم را براي ثبت اختراع در كشور 
ماهيت يكسان دارد است، با اين تفاوت كه در حق تقـدم مبتنـي بـر موافقتنامـه دوجانبـه      

  تعداد كشورهاي متعاهد محدود به دوكشور است.  
  

  1. حق تقدم داخلي3- 3

د كه دهمقام وي اجازه مي حق تقدم داخلي نوعي از حق تقدم است كه به متقاضي يا قائم
كـه   كننـده مطالبـه كنـد تـا ايـن       و تقـدم را از كشـور اعطـا    اظهارنامه ثبت اختراع را ثبـت 

مشاراليه براي ثبت اظهارنامه بعدي در همان كشور، از حق تقـدم مـذكور اسـتفاده كنـد     
كنـيم. بـه   اشاره مـي آمريكا  دهح]. در توضيح اين مطلب به قانون ثبت اختراع اياالت مت8[

يك سند قانوني است كه در اداره ثبـت اختـراع و    2ور اظهارنامه موقتموجب قانون مذك
كنـد؛ لكـن بـراي    شود كه تـاريخ ثبـت اوليـه را ايجـاد مـي     ثبت ميآمريكا  عالمت تجاري

كـه متقاضـي در طـي يـك سـال       كنـد، مگـر ايـن   صدور گواهي ثبت اختـراع كفايـت نمـي   
كننـده    هارنامه موقت بـراي ثبـت  ]. اظ59- 56، ص9اختراع را ثبت كند [ 3قانونياظهارنامه 

كند كه همان حق تقـدم داخلـي اسـت.    هاي ديگر حق تقدم ايجاد ميآن نسبت به متقاضي
 دهد.كنوانسيون پاريس حق تقدم داخلي را تحت پوشش قرار نمي

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Internal priority right 

2. Provisional Patent Application (PPA) 
3. Regular Patent Application (RPA) 
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  . حق تقدم از ايجاد تا زوال4

م شده است ، مبناي حق تقدم اعال»تسليم اظهارنامه«به موجب كنوانسيون پاريس، تاريخ 
بيني شده اسـت؛ زيـرا اگرچـه ممكـن     اي در مقررات ديگر نيز پيش). چنين مقرره4(ماده 

ها و معاهدات تا حـدودي متفـاوت باشـد،    است مقررات راجع به حق تقدم در كنوانسيون
عنـوان مثـال در همـين     لكن مبناي حق تقدم در كنوانسيون پاريس شكل گرفته اسـت. بـه  

را تاريخ حق » تاريخ تسليم اظهارنامه«معاهده همكاري ثبت اختراع  2ماده  11راستا بند 
كه حق تقدم ايجاد شود اظهارنامه بايد به طور قانوني و  تقدم اعالم كرده است. براي اين

موقع به ثبت برسد. هر ثبتي كه معادل ثبت ملي و طبق مقررات باشد، يك مبناي معتبر  به
قدم با ثبت اولين اظهارنامـه ثبـت اختـراع بـه وجـود      براي حق تقدم است. بنابراين، حق ت

 1- اي حـق تقـدم را درخواسـت كنـد (بنـد د     آيد و متقاضي حق تقدم بايد طي اعالميـه مي
 ق.ث.ا.ط.ع.).   9كنوانسيون پاريس و ماده  4ماده 

كنوانسيون پـاريس شـامل اظهارنامـه تقاضـاي      4موضوع حق تقدم به موجب ماده 
هـاي صـنعتي يـا عالمـت     هـا و نمونـه  اشياي مصرفي يـا طـرح   ورقه اختراع يا ثبت مدل

شود. الزم به ذكر است كه در پژوهش حاضر حـق تقـدم   كارخانه ويا عالمت تجاري مي
  دهد.تقاضاي ورقه اختراع محور بحث را تشكيل مي

شود، دوره اين حق است كه به موجب اي كه راستاي بقاي حق تقدم مطرح ميمسأله
دوازده ماه است. الزم به ذكـر اسـت كـه    هاي اختراع   براي ورقه 4اده م» ج«بند  1قسمت 

  :  توان رد كردحق تقدم يا درخواست آن را به داليل ذيل نمي
الف) به اين علت كه برخي از عناصر اختراع در كشور مبدأ ذكر نگرديده است. البتـه  

ول را آشـكار  شود عناصـر مغفـ  در صورتي كه مجموع اوراقي كه براي تقاضا ارائه مي
  كنوانسيون پاريس). 4ماده » ح«سازد (بند 
تواند به دليـل تعـدد ادعـاي حـق تقـدم، آن را رد      يك از كشورهاي عضو نمي ب) هيچ

كه مربوط به اختراعي شود كه بر مبناي قـانون آن كشـور، اختـراع     كند؛ مشروط بر اين
ري باشد كه در واحد باشد. همچنين در صورتي كه درخواست متضمن يك يا چند عنص
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  كنوانسيون پاريس). 4ماده » و«درخواست مبنا وجود ندارد (بند 
كه مبناي حق  ج) پس گرفتن، رها كردن و رد اظهارنامه اول صالحيت آن را براي اين

الـذكر،  برد. بنابراين، در صورت وقوع هريـك از مـوارد فـوق   تقدم قرار گيرد، از بين نمي
  ].44، ص10تواند بر مبناي آن اقدام كند [ب حق ميحق تقدم همچنان باقي است و صاح

اما مواردي نيز ممكن است باعث شود كه حـق تقـدم از بـين بـرود كـه از جملـه آن       
كـه   توان به انقضاي مدت حق و عدم رعايت تشريفات اشاره كـرد، مشـروط بـه ايـن     مي

در  همچنـين اسـت   1كشور عضو ضمانت اجراي آن را محروميت از حق تقدم قرار دهد.
كنوانسـيون پـاريس. سـؤالي كـه در      4مـاده  » و«و بنـد  » ح«موارد مفهـوم مخـالف بنـد    

شود اين است كه آيا بطالن گواهينامه اختراع منجر بـه  راستاي زوال حق تقدم مطرح مي
يافت.  2»استقالل گواهينامه اختراع«شود؟ پاسخ را بايد در سايه اصل زوال حق تقدم مي

به موجب آن از رد اظهارنامه ثبت اختراع  اختراع اصلي است كهاصل استقالل گواهينامه 
]. 1، ص11شـود [ بر مبناي رد همان اظهارنامه ثبت اختراع در كشور ديگر جلوگيري مي

توان بر اين عقيده بود كه در صورت رد اظهارنامـه اوليـه نبايـد    با توجه به اين اصل مي
؛ زيرا ممكن است اظهارنامه ثبـت اختـراع   بر اين عقيده بود كه حق تقدم از بين رفته است

كنوانسيون پاريس  4ماده  2توان از بند در كشور ديگر پذيرفته شود. چنين نظري را مي
هـاي  ([استقالل تقاضـاي گواهينامـه   قاعده فوق«: دارداستخراج كرد. بند مذكور مقرر مي

هـاي مـورد   ه ورقـه كـ  ابه اين معن مخصوصاً ،بايد به نحو مطلق تلقي شود ثبت اختراع])
تقاضا در مهلت حق تقدم چه از لحاظ علل بطـالن و اسـقاط حـق و چـه از لحـاظ مـدت       

  ».  و مستقل هستند اعادي مجز
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،را تعيين خواهد كرد )]4[( مال در انجام تشريفات مقرره در اين مادههريك از كشورهاي اتحاديه نتايج اه .... « 1
  ).4ماده » د«بند  4(قسمت  .»بدون اين كه اين نتايج از حدود محروميت از حق تقدم تجاوز كند

2. independence of patents 
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  . آثار حق تقدم  5

شـود. الزم بـه   ها پرداخته مـي حق تقدم آثار مهمي بر ثبت اختراع دارد كه در ادامه بدان
توانـد همـراه بـا اظهارنامـه     قاضي مـي مت« ث.ا.ط.ص.ع.ق. 9ذكر است كه به موجب ماده 

مالكيـت   اي حـق تقـدم مقـرر در كنوانسـيون پـاريس بـراي حمايـت از       خود، طي اعالميه
ميالدي) و اصالحات بعـدي آن را   1883مارس  20هجري شمسي ( 1261صنعتي مورخ 

هايي كه در كنوانسيون پاريس با پذيرش حق تقـدم  بنابراين، حمايت...». درخواست نمايد
   .بيني شده است، در حقوق ايران نيز مؤثر استپيش

  

  . تقدم در حق ثبت اختراع1- 5

طور كه از مفهوم حق تقدم پيدا است، بارزترين اثر متصور براي حق تقدم، اولويت  همان
  ذيحق براي ثبت اختراع است.  

  
  . كنوانسيون پاريس1- 1- 5

راي اتباع يك كشـور  اصل حق تقدم كه يكي از اصول اساسي كنوانسيون پاريس است ب
آورد كه حق ثبت اختراع را در چند كشور به دست آورنـد، بـدون   اين امكان را فراهم مي

، 12تقاضاي ثبت بر تقاضاهاي ديگر اثر گذاشته، مسأله تقدم مطـرح شـود [   كه اولين اين
كسـي كـه بـا    «: داردمقرر مي 4ماده » الف«بند  1كنوانسيون پاريس در قسمت ]. 239ص

اظهارنامـه مربـوط بـه    عضـو اتحاديـه    كشـورهاي قـررات معمـول در يكـي از    رعايت م
 شخصاً يا توسط قـائم مقـام قـانوني خـويش تسـليم نمـوده      را  ...تقاضاي ورقه اختراع 

هـاي مقـرره ذيـل      اتحاديه در مهلت كشورهايتسليم اظهارنامه در ساير  در مورد ،باشد
هاي بعدي كه قبـل از انقضـاء   واستبنابراين درخ« ؛»شداز حق تقدم برخوردار خواهد 

در يكي از كشـورهاي عضـو اتحاديـه بـه عمـل آيـد، بـه         ماه]) 6و  12([مواعد مذكور 
وسيله اعمالي كه در اين فاصله انجـام خواهـد گرفـت از اعتبـار نخواهـد افتـاد، خـواه        
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بردري از آن يـا  مخصوصاً به موجب تسليم درخواست ديگر يا انتشار اختراع يا بهره
هايي از طرح و نمونه صنعتي يا استعمال عالمت. در هر حال اين اعمـال  ش نسخهفرو

(بند ب مـاده   »موجد هيچگونه حق يا مالكيت شخصي براي اشخاص ثالث نخواهد بود
 5هاي اختراع اعطـايي بـه موجـب بنـد     الزم به ذكر است كه ورقه .كنوانسيون پاريس) 4

هاي اختراع بدون حـق تقـدم   ت حمايت ورقهمكرر كنوانسيون پاريس از همان مد 4ماده 
  برخوردار خواهند شد.

  
  (EPC). كنوانسيون ثبت اختراع اروپايي 2- 1- 5

بـه مختـرع يـا     1»حق ثبت اختراع اروپايي«كنوانسيون ثبت اختراع اروپايي  60ماده 1بند 
يـا چنـد   پردازد كه دو ماده فوق الذكر به فرضي مي 2آن تعلق دارد. اما در بند  2مقام قائم

اند. در اين صورت حـق ثبـت اختـراع متعلـق بـه      مخترع، به صورت مستقل اختراع كرده
شخصي است كه زودتر اظهارنامه ثبت اختراع را به ثبت برسـاند، البتـه بـه شـرطي كـه      

 89كـه مـاده    ايي باشد كه منتشر شده است. بنـابراين، بـا توجـه بـه ايـن      اولين اظهارنامه
بيني شده بـراي تـاريخ ثبـت     ق تقدم مذكور را واجد اثر پيشكنوانسيون مذكور تاريخ ح

كند بايد گفت كه حق ثبـت اختـراع   محسوب مي 60اظهارنامه ثبت اختراع مذكور در ماده 
در كشورهاي ديگرِ عضو اين كنوانسيون متعلق به شخصي است كـه واجـد حـق تقـدم     

  است.
  
  . تريپس3- 1- 5

جع به حق تقدم مندرج در كنوانسـيون پـاريس را   جا كه موافقتنامه تريپس مقررات را از آن
پذيرفته است، مقررات كنوانسيون پاريس در اين رابطه به موجب موافقتنامـه   2ضمن ماده 

تـرين اثـر حـق     عنوان برجسـته  شود. بنابراين، تقدم در ثبت اختراع بهتريپس نيز اعمال مي
    رد.تقدم، براي اعضا در ديگر كشورهاي عضو موافقتنامه وجود دا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. right to a european patent 

2. successor in title 
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  . معاهده همكاري ثبت اختراع4- 1- 5
همان  1معاهده همكاري ثبت اختراع، اثر ناشي از حق تقدم اصوالً 8ماده  2به موجب بند 

بيني شده است. بنابراين، تقـدم در ثبـت اختـراع بـه     است كه در كنوانسيون پاريس پيش
دم مـورد  عنـوان اثـر حـق تقـ     موجب معاهده همكاري، بر مبناي كنوانسـيون پـاريس بـه   

  پذيرش قرار گرفته است.
  

  . بررسي معيارهاي قابليت ثبت اختراع2- 5

براي ثبت هر اختراعي ابتـدا بايـد اختـراع بـودن موضـوع مـورد ثبـت احـراز شـود. در          
راستاي احراز مصداق اختراع، معيارهايي ارائه شده كه شامل تازگي، نوآوري و كاربرد 

است تا جايي كـه   االعادهواجد اهميت فوق صنعتي است. زمان بررسي معيارهاي مذكور،
يك موضوع ممكن است در يك زمان مصداقِ مفهومِ اختراع قرار گيرد و در زماني ديگر 

  از قلمرو آن مفهوم خارج شود. 
  
  2. احراز تازگي1- 2- 5

تازگي بدين معنا است كه قبل از تقديم اظهارنامه اختراع كسي از آن آگـاه نباشـد، خـواه    
رساني باشد ويـا وسـايل انتشـار     به موضوع اختراع به وسيله ابزار اطالع آگاهي نسبت

    ].228، ص13معلومات، از قبيل محافل دانشگاهي و گردهمايي [

  

  . كنوانسيون ثبت اختراع اروپايي 1- 1- 2- 5

اختـراع در صـورتي كـه    : داردكنوانسيون ثبت اختراع اروپـايي مقـرر مـي    54 ماده1بند 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المللي حق تقدم يك يا چند  بينه هرگاه در اظهارنام ...«معاهده همكاري ثبت اختراع:  8ماده  2بند » ب«. قسمت  1
شده مورد ادعا بوده يا درموردي كه حق تقدم در يك  اظهارنامه ملي تسليم شده در، يا براي يك كشور تعيين

عاي حق تقدم در آن كشور شرايط و اثر اد ،ده مورد ادعا باشدكركشور را تعيين  المللي كه فقط يك اظهارنامه بين
  ».قانون ملي كشور مزبور خواهد بود تابع

2. novelty 



  1394، بهار 1، شماره 19هاي حقوق تطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــ دوره  پژوهش

83 

گويـد   الذكر مـي  ماده فوق 2قبلي نباشد، جديد است و در ادامه بند  قسمتي از دانش يا فن
كه دانش يا فن قبلي، هر چيزي است كه به وسيله توصيف نوشته يا شفاهي يا از طريـق  
ديگر قبل از تاريخ ثبت اظهارنامه ثبت اختراع اروپـايي در دسـترس عمـوم قـرار گرفتـه      

هـاي ثبـت اختـراع    محتواي اظهارنامه 54ماده  3باشد. عالوه بر آن به موجب پاراگراف 
قبل از ثبت اظهارنامه و آنچه در تاريخ ثبت اظهارنامه و بعد  اروپايي ثبت شده در تاريخ

 89مـاده   شـود. عنوان دانش يا فن قبلـي در نظـر گرفتـه مـي     منتشر شده است، به 1از آن
راي تـاريخ ثبـت   بيني شده بـ  كنوانسيون مذكور تاريخ حق تقدم مذكور را واجد اثر پيش

كند. بنابراين، تـاريخي كـه تـازگي    محسوب مي 54اظهارنامه ثبت اختراع مذكور در ماده 
اختراع مورد بررسي است. نتيجـه ايـن   » تاريخ تقدم«گيرد، در آن مورد ارزيابي قرار مي

شـود كـه قبـل از تـاريخ تقـدم اختـراع       است كه دانش يا فن قبلي تنها شامل اطالعاتي مي
]. الزم به توضـيح اسـت   416، ص15سي در دسترس عموم قرار گرفته است [مورد برر

 54كه اصوالً معيار زماني براي احراز تازگي تـاريخ اولـين تقاضـاي ثبـت اسـت (مـاده       
  كنوانسيون ثبت اختراع اروپايي).

  
  . معاهده تريپس2- 1- 2- 5

و كـاربرد   تريپس شامل تـازگي، گـام ابتكـاري    27معيارهاي ثبت اختراع به موجب ماده 
در صدد بيان اين مسـأله اسـت كـه معيارهـاي      70ماده  8بند » ب«صنعتي است. قسمت 

ثبت اختراع در تاريخ تشكيل پرونده (ثبت) ويا تاريخ حق تقـدم موجـود باشـد. بـه بيـان      
ديگر معيار سنجش اختراع تاريخ تشكيل پرونده (ثبت) ويا تاريخ حق تقدم است. در ايـن  

: داردمقرر مـي  8در بند  »حمايت از موضوعات موجود«راجع به  تريپس 70ماده راستا 
االجرا شدن موافقتنامه سازمان جهاني تجـارت   در مواردي كه يك عضو در تاريخ الزم«

ترتيبــات حمايــت از اختــراع در مــورد محصــوالت دارويــي و كشــاورزي شــيميايي را  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي متعدد هاي منتشر شده كفايت شود ممكن است براي اختراع واحد اظهارنامه. زيرا اگر تنها به اظهارنامه 1
  ].86، ص14[يابد ماه از تاريخ تقاضا يا حق تقدم انتشار نمي 18صادر شود؛ چرا كه اظهارنامه به مدت 



 ...مطالعه تطبيقي مفهوم و آثارــــ ــــــــــــــــــــــــر و همكا محمود صادقي    

84  

  

 :  ن عضوفراهم نكرده باشد، اي 271متناسب با تعهداتش به موجب ماده 

در تــاريخ اجــراي موافقتنامــه حاضــر، معيارهــاي ثبــت اختــراع، مقــرر در ايــن   ب) 
ها اعمال خواهد كـرد، بـه طـوري كـه بتـوان گفـت        موافقتنامه را در مورد اين درخواست

معيارهاي مزبور در تاريخ تشكيل پرونده در قلمرو آن عضو، يا اگر تقدم مطرح بـوده و  
  ».  اند تي كه مقدم است، وجود داشتهتقاضا گردد، در تاريخ درخواس

مفهوم مقرره اخير اين است كه تازگي و نوآوري اختراع بايد حفـظ شـود و اهميتـي    
  ].311، ص6كشد [ندارد كه از تاريخ ثبت تا تاريخ بررسي چه ميزان طول مي

 

  . معاهده همكاري ثبت اختراع3- 1- 2- 5

جديد بودن، متضمن گـام ابتكـاري    - هاي اختراع به ويژگي 33معاهده همكاري در ماده 
اشاره كرده است. در رابطه با بررسي شرط جديد بودن در بند - بودن و كاربرد صنعتي

المللي، اختراع ادعـايي، زمـاني جديـد     در بررسي مقدماتي بين«: ماده مذكور آمده است 2
 نامـه مسـبوق   شود كه در سابقه اختراع ادعايي به نحـو تعريـف شـده در آيـين    تلقي مي
: تاريخ مربوط عبارت خواهد بـود از «... نامه  آيين 64ماده » ب«به موجب قسمت ». نباشد

) 2المللـي اسـت؛    المللي كه تحـت بررسـي مقـدماتي بـين     ) ... تاريخ تسليم اظهارنامه بين1
المللي به صورت معتبري حق تقدم  المللي تحت بررسي مقدماتي بين هرگاه اظهارنامه بين

  ».را ادعا كند، تاريخ تسليم آن اظهارنامه مقدماظهارنامه مقدمي 
نامه، اسنادي را كه در تاريخ تسليم اظهارنامه ويـا قبـل از تـاريخ     آيين 64ماده  3بند 

هـاي  حق تقدم، تسليم شده است ولكن در تاريخ تسـليم و حـق تقـدم ويـا بعـد از تـاريخ      
  شمرد.مذكور منتشر شود، جزء سابقه اختراع ادعايي برنمي

هرگـاه  «... معاهده همكـاري   8ماده  2بند » ب«به ذكر است كه به موجب قسمت  الزم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي  يندها، در تمام رشتهاحق ثبت براي هرگونه اختراعي، اعم از محصوالت يا فر ) ...1: موضوع قابل ثبت. « 1
كه اين اختراعات تازه و متضمن گامي ابداعي بوده و داراي كاربرد صنعتي  وجود دارد، مشروط بر اين وريافن

كه محصوالت وارد  و اين ورياازلحاظ محل اختراع، رشته فن ثبت و برخورداري از حق ثبت بدون تبعيض ... باشند
  »....اند، وجود خواهد داشت اند يا در محل توليد شده شده



  1394، بهار 1، شماره 19هاي حقوق تطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــ دوره  پژوهش

85 

تسليم شده در، يا براي يـك   حق تقدم يك يا چند اظهارنامه مليالمللي  در اظهارنامه بين
المللي  كشور تعيين شده مورد ادعا بوده يا در موردي كه حق تقدم در يك اظهارنامه بين

رده مورد ادعا باشد شرايط و اثر حق تقـدم در آن كشـور   كه فقط يك كشور را تعيين ك
  ».تابع قانون ملي كشور مزبور خواهد بود

  
  . حقوق ايران4- 1- 2- 5

ق.ث.ا.ط.ع. وصف  2يكي از معيارهاي قابليت ثبت اختراع در حقوق ايران به موجب ماده 
ويـا   است. در صورتي اختراع فاقد وصف مذكور است كه قبل از تاريخ تقاضـا » تازگي«

در موارد حق تقدم، در تاريخ حق تقدم از طريق استفاده عملي يا هر طريـق ديگـر افشـا    
ق.ث.ا.ط.ع.). بنابراين، اثر حق تقدم اين است كـه معيـار زمـاني     4شده باشد (بند هـ ماده 

  براي سنجش تازگي اختراع براي ثبت آن است.
  
  1. احراز گام ابتكاري2- 2- 5

است كه اختراع با توجه به معلومات قبلي عموم، براي شـخص  گام ابتكاري به اين معنا «
با مهارت معمولي در فن مذكور آشكار و واضح نبوده و در خلق آن يك نحـوه خالقيـت   

  ].106، ص14» [و ابتكار محسوس اعمال شده باشد
  
  . كنوانسيون ثبت اختراع اروپايي 1- 2- 2- 5

ابتكاري پرداخته است. به موجب اين  به گام 56كنوانسيون ثبت اختراع اروپايي در ماده 
ماده، اختراع در صورتي واجد وصف گام ابتكاري است كه بـا توجـه بـه دانـش يـا فـن       
قبلي، براي شخصي كه در آن دانش مهارت دارد، واضح نباشد. اگر دانـش يـا فـن قبلـي     

شود، اين اسـناد نبايـد در بررسـي احـراز      54ماده  3شامل اسنادي در مفهوم پارگراف 
هـاي  محتواي اظهارنامـه  54ماده  3ام ابتكاري در نظر گرفته شود. به موجب پارگراف گ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. inventive step 
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(تـاريخ   2هاي قبل از تاريخ ثبـت منـدرج در بنـد    ثبت اختراع اروپايي ثبت شده در تاريخ
عنـوان   ثبت اظهارنامه) كه در تاريخ ثبت اظهارنامه و بعـد از آن منتشـر شـده اسـت، بـه     

هايي كـه در تـاريخ   شود. بنابراين، محتواي اظهارنامهرفته ميدانش يا فن قبلي در نظر گ
شود براي احـراز گـام ابتكـاري در قلمـرو دانـش      ثبت اظهارنامه و پس از آن منتشر مي

گيرد. الزم به ذكر است كه در راستاي احراز گام ابتكـاري، دانـش يـا فـن     قبلي قرار نمي
نابع دانش قبلي، تاريخ حق تقدم شود كه در اين صورت براي بررسي مقبلي بررسي مي

  و تاريخ ثبت اولين اظهارنامه ثبت اختراع اروپايي مبنا است.
  
  . معاهده تريپس2- 2- 2- 5

را بـراي   1تريپس كشورهاي عضـو بايـد نـوآوري    70ماده  8بند » ب«به موجب قسمت 
اختراع مورد بررسي قرار دهند. معيار زماني براي بررسي نوآوري تاريخ ثبـت ويـا در   

  صورت وجود حق تقدم، از تاريخ حق تقدم است.
  
  . معاهده همكاري ثبت اختراعات3- 2- 2- 5

معاهده همكاري  30گام ابتكاري از ديگر خصوصيات اختراع قابل ثبت است كه در ماده 
در ثبت اختراع مورد اشاره واقع شده است. براي بررسي احراز گام ابتكاري در اختـراع  

معاهـده همكـاري در ايـن راسـتا      30دانش قبلي اسـت. مـاده    مورد ادعا، نياز به بررسي
نامه، در تاريخ تعيين شـده   اختراع ادعايي به نحو تعريف شده در آيين«... : داردمقرر مي

از سـوي ديگـر مـاده    ». براي شخصي كه متبحر در آن رشته اختراع است آشكار نباشد
رداختـه اسـت، تـاريخ مربـوط بـه      پ» گام ابتكاري يا ناآشـكار بـودن  «نامه كه به  آيين 65

نامـه ارجـاع    آيـين  64مـاده   1بينـي شـده در بنـد    بررسي گام ابتكاري را به تاريخ پـيش 
در صـورت  » تاريخ اظهارنامه مقدم«و » تاريخ تسليم اظهارنامه«ماده اخير  1دهد. بند  مي

 كنـد. الزم بـه ذكـر اسـت كـه     عنوان تـاريخ مربـوط معرفـي مـي     را به» حق تقدم«ادعاي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. inventiveness  
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نامـه مـورد اشـاره قـرار      آيـين  64مـاده   3مستثنيات منابع مربوط به دانش قبلي در بند 
  گرفت كه در قسمت قبلي (تازگي) بدان پرداخته شد.

  
  . حقوق ايران4- 2- 2- 5

شود، فارغ از نحـوه  براي احراز گام ابتكاري همانند تازگي به دانش و فن قبلي رجوع مي
كه اختراع قبل از تاريخ تقاضا يا در مواردي كه حـق  . در صورتي 1ارزيابي گام ابتكاري

شود، در تاريخ حق تقدم داخل در قلمرو دانش قبلي قرار نگيـرد (بنـد هــ    تقدم مطرح مي
ق.ث.ا.ط.ع.)، واجد وصف گام ابتكاري است. بنابراين، اثر حق تقدم اين اسـت كـه    4ماده 

  الذكر است. معيار زماني براي بررسي وصف فوق
  

   2اي اختراعافش. 3- 5

بر افشاي اختراع دو فايده مترتب است. اول دانشـي اسـت كـه در اختيـار اجتمـاع قـرار       
چـرا   ]؛20، ص17آورد [كه زمينه را براي اختراعات بعدي فـراهم مـي   گيرد و دوم اين مي

 البتـه دانـش و فنـاوري را توسـعه دهنـد.      تواننـد مـي كه با توسل به دانش قبلي محققـان  
سـازمان ثبـت اختـراع     ؛ زيـرا نفع خود مخترع اسـت   نوعي به  اع هم بهافشاي كامل اختر
  .دكنشده در اختراع حفاظت  توصيف تواند از كل چارچوبكشور متبوع مي

دارد كـه اظهارنامـه ثبـت اختـراع     كنوانسيون ثبت اختراع اروپايي مقرر مـي  83ماده 
خصي كـه در آن دانـش   سازي براي ش اي افشا شود كه جهت پيادهاروپايي بايد به گونه

اي بـه معيـار زمـاني بـراي     لكن اشـاره  مهارت دارد به اندازه كافي واضح و كامل باشد؛
  افشا نكرده است.  

معيار افشا به موجب موافقتنامه تريپس تاريخ تشكيل پرونـده اسـت. در ايـن راسـتا     
تراع اعضا درخواست خواهند كرد كه متقاضي ثبت، اخدارد كه تريپس مقرر مي 29ماده 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .]55- 35، ص16[: به در اين رابطه رجوع كنيد.  1
2. invention disclosure  
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اي افشا سازد كه پياده كردن اختراع براي يك اسـتادكار مـاهر بـه قـدر كـافي       گونه را به
توانند از متقاضـي بخواهنـد كـه بهتـرين طريـق       روشن و كامل باشد. اعضا همچنين مي

مخترع در تاريخ تشكيل پرونده يا در صورت مطرح شـدن   نزد اختراع را كهسازي پياده
ن است، تشـريح كنـد. منظـور از شـرط بهتـرين طريـق بـراي        روشقدم تتقدم، در تاريخ 

بنابراين، به ]. 167، ص18سازي اين است كه مخترع نتواند اختراعش را مخفي كند [ پياده
الذكر، تاريخ تقدم ممكن است معيار زمـاني بـراي بهتـرين طريـق افشـا      موجب ماده فوق

ق.ث.ا.ط.ع. به افشـا پرداختـه،    6 قرار گيرد. الزم به ذكر است كه قانونگذار ايران در ماده
  لكن به اثر مذكور اشاره نكرده است.

  

  . انتشار اختراع4- 5

معاهده همكاري ثبت اختراع، اظهارنامه ثبت اختـراع   21ماده  2بند » ب«به موجب قسمت 
آن اظهارنامـه منتشـر شـود. البتـه     » ماه از تاريخ حـق تقـدم   18پس از خاتمه مدت «بايد 

المللي بخواهد كـه اختـراع   تواند از دفتر بينالذكر متقاضي مياده فوقم 2بند » ب«قسمت 
كنوانسيون ثبـت   93اي در ماده وي قبل از خاتمه مدت مذكور منتشر شود. چنين مقرره

ماده مـذكور بعـد    1بند » الف«بيني شده است. به موجب قسمت اختراع اروپايي نيز پيش
نامه يا در مواردي كه حق تقدم ادعا شده است، از انقضاي هجده ماه از تاريخ ثبت اظهار

بعد از انقضاي هجده ماه از تاريخ حق تقدم، اظهارنامه ثبت اختـراع بايـد منتشـر شـود.     
البته در صورت تقاضاي متقاضي، اظهارنامه ثبت اختراع قبل از انقضـاي مهلـت مـذكور    

  ).1شود (قسمت ب بند منتشر مي
هـاي صـنعتي و عالئـم    قانون ثبت اختراعـات طـرح  انتشار اظهارنامه ثبت اختراع در 

قـانون اخيرالـذكر، اداره مالكيـت     14بيني نشده است، لكن بـه موجـب مـاده    تجاري پيش
].193، ص3كنـــد [صـــنعتي پـــس از ثبـــت اختـــراع يـــك نوبـــت آگهـــي منتشـــر مـــي
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  برداري از اختراع . بهره5- 5

  برداري توسط مالك اختراع . بهره1- 5- 5

برداري كند،  تواند از اختراع بهرهحق تقدم اين است كه مالك اختراع مييكي ديگر از آثار 
]. به بيان ديگر، اهميـت  417، ص14كه ثبت بالقوه اختراع را به مخاطره بيندازد [ بدون اين

 - بـدون ثبـت آن   –تواند از اختراع خـود  تاريخ تقدم اين است كه از اين تاريخ مخترع مي
اش را از دست بدهد و از قابليت ثبت ه اختراع، وصف تازگيك برداري كند، بدون اينبهره

شود كه مخترع به دنبال بررسي بازار خارج شود. مزيت اين مسأله در جايي آشكار مي
خواهد امكان ثبت اختـراع را بـه   اختراع در كشورهاي مختلف است و از سوي ديگر نمي
توانـد در  براين، مالك اختراع مـي دليل قرار گرفتن در قلمرو دانش قبلي از دست بدهد. بنا

  ماهه حق تقدم به بررسي بازار اختراع بپردازد.  12طي دوره 
  
  برداري توسط ثالث . بهره2- 5- 5

برداري براي اشخاص ثالث نيز تا قبل از ثبـت اختـراع وجـود دارد، لكـن بـه       امكان بهره
گونـه   توانـد هـيچ  اين اعمال نمـي  «...: كنوانسيون پاريس 4ماده  2بند » ب«موجب قسمت 

امـا اگـر بـه موجـب      .»حقي به نفع شخص ثالث يا حق تصرف شخصي به وجود بياورد
قوانين ملي اشخاص ثالث حقي نسبت به اختراع تـا تـاريخ حـق تقـدم بـه دسـت آورنـد،        

حقوق مكتسب اشخاص ثالث قبل از روز اولين تقاضايي كه پايـه و اسـاس حـق تقـدم     «
قسمت ب » (اتحاديه محفوظ است كشورهايي هريك از قوانين داخل آثاراست به موجب 

مطرح شده است. به موجب ايـن اصـل   » اصل استفاده مقدم«). در اين راستا 4ماده  2بند 
اگر شخص قبل از تقاضاي ثبت اختراع ويا قبل از تاريخ تقاضـاي حـق تقـدم از اختـراع     

ست، استمرار اسـتفاده از  استفاده كرده يا اقدامات جدي براي استفاده از آن انجام داده ا
]. موافقتنامه تريپس در اين رابطه چيـزي  260، ص3شود [اختراع نقض آن محسوب نمي

تواننـد ايـن اصـل را در قـوانين     اعضا مي 30بيني نكرده است، لكن با توجه به ماده پيش
ملي مطرح سازند. در راستاي استثنائات حقوق ناشـي از گواهينامـه اختـراع، قانونگـذار     
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بـرداري توسـط هـر    بهره«: داردق.ث.ا.ط.ع. مقرر مي 15ماده » ج«بند  4ان در قسمت اير
نيت قبل از تقاضاي ثبت اختراع يا درمواقعي كه حـق تقـدم تقاضـا     شخصي كه با حسن

كـرده يـا   شده است، قبل از تاريخ تقاضاي حق تقدم همان اختراع، از اختراع استفاده مـي 
شــدن بــراي اســتفاده از آن در ايــران بــه عمــل  اقــدامات جــدي و مــؤثري جهــت آمــاده

بنابراين، استفاده قبل از تقاضاي ثبـت اختـراع ويـا حـق تقـدم موجـب       ». آورده است مي
  شود تا استمرار استفاده نقض حق اختراع تلقي نشود. مي
  

  . مهلت ارفاقي6- 5

قبـل از  در صورتي كه اختراع ادعايي قبل از تسليم اظهارنامـه بـه اداره ثبـت اختـراع يـا      
تاريخ حق تقدم افشا شده باشد، تحت شرايطي اين مسأله باعث خروج اختراع ادعايي از 

 4ماده  »ـه«و بند  2]. در حقوق ايران به موجب ماده 364، ص3شود [وصف تازگي نمي
اي در نظر گرفته شده است كه معيار محاسـبه شـش   ماهه ق.ث.ا.ط.ع. مهلت ارفاقي شش

در مواردي كه حق تقدم مطرح شود، تاريخ حق تقدم اسـت. الزم   ماه از تاريخ تقاضا ويا
  اي اشاره نكرده است.به ذكر است كه كنوانسيون تريپس به چنين مقرره

مـاه   6كنوانسيون ثبت اختراع اروپايي، در صورتي كـه اختراعـي    55به موجب ماده 
وي (بند الف)  1انونيمقام ق قبل از ثبت اظهارنامه به دليل سوءاستفاده از متقاضي يا قائم

المللي رسمي يا به رسميت شناخته شده به موجـب كنوانسـيون   ويا در يك نمايشگاه بين
)، افشا شـده باشـد، موجـب خـروج اختـراع از      1928المللي ( هاي بين مربوط به نمايشگاه

شود. الزم به ذكر كنوانسيون ثبت اختراع اروپايي) نمي 54وصف تازگي (موضوع ماده 
اي بـه حـق تقـدم نشـده اسـت، امـا در       الذكر اشارهكنوانسيون فوق 55ر ماده است كه د

گيـرد و تـاريخ ثبـت    رأي داده شد كه تاريخ حق تقدم مورد محاسبه قـرار نمـي   2دعوايي
    ].19واقعي اظهارنامه مالك است [

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. legal predecessor 
2. University Patent Inc. v. SmithKline Beecham Biological SA 
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  . كاهش هزينه7- 5

متقاضـي كـه    شود كاهش هزينه است؛ زيرايكي ديگر از آثاري كه از حق تقدم ناشي مي
خواهد اختراعش در كشورهاي مختلف مورد حمايت قرار گيرد ملزم نيست بـه طـور   مي

تنهـا كـار    همزمان در كشورهاي مختلف اقدام به تسليم اظهارنامه كند. اقدام همزمـان نـه  
آورد؛ زيـرا  اي را براي مخترع نيز بـه وجـود   هاي اضافهمشكلي است، ممكن است هزينه

اع در بسياري از كشورها از ايـن جهـت كـه بـازار مناسـبي بـراي       ممكن است ثبت اختر
فايده باشد؛ لكـن بـا وجـود حـق تقـدم در مهلـت دوازده مـاه، مختـرع         اختراع نيست، بي

، 13يابـد كشـورهاي مـورد نظـر جهـت ثبـت و بازاريـابي را انتخـاب كنـد [         فرصت مـي 
 16شـود (مـاده   ل مـي هايي تحميـ ]. پس از ثبت اختراع نيز بر مالك اختراع هزينه232ص

ق.ث.ا.ط.ع.) كه در صورت ارزيابي در دوره حق تقدم ممكن است مالك اختـراع بـه ايـن    
  نتيجه برسد كه ثبت در برخي از كشورها براي وي صرفه اقتصادي دارد.  

  

  . فرصت براي ثبت در كشورهاي مختلف8- 5

زيرا كشورهاي طلبد؛ ثبت اختراع در كشورهاي مختلف به طور همزمان زمان زيادي مي
هـاي مختلفـي بـراي ثبـت اختـراع دارنـد و بـراي ثبـت رعايـت آن          مختلف معموالً رويـه 

ضروري است. از سوي ديگر، اگر بعد از به نتيجه رسـيدن اختـراع، متقاضـي در اسـرع     
بنابراين، دوره حق تقدم فرصت  وقت براي ثبت اقدام نكند ممكن است اختراع افشا شود.

هاي كشورهاي مختلف آگاه و بـر مبنـاي آن اقـدام كنـد.     از رويهمناسبي است تا مخترع 
اگرچه ممكن است اين اثر با وجود متخصصـان مالكيـت فكـري واجـد اهميـت بسـزايي       

  . اهميت نيستنباشد ولكن بي
  

  گيري. نتيجه6

ــه   ــي اظهارنام ــه شخص ــورتي ك ــده،   در ص ــو معاه ــورهاي عض ــي از كش اي را در يك
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تواند طي مهلت محـدودي بـر مبنـاي اظهارنامـه     ثبت كند، مي ايكنوانسيون يا موافقتنامه
ثبت شده در ديگر كشورهاي عضو معاهده، كنوانسيون يـا موافقتنامـه اختـراعش را بـه     
ثبت برساند. حق مذكور بـا عنـوان حـق تقـدم شناسـايي شـده اسـت كـه مبنـاي آن در          

  كنوانسيون پاريس شكل گرفته است.
در اين است كه از فكـر اشـخاص در كشـورهاي     رسالت عمده نهاد حقوقي حق تقدم

مختلف حمايت كند. در اين راستا به موجب كنوانسيون پاريس براي مالـك اختـراع ايـن    
مـاه از تـاريخ اولـين ثبـت اظهارنامـه،       12حق در نظـر گرفتـه شـده اسـت كـه در مـدت       

  اختراعش را در ديگر كشورهاي عضو ثبت كند.  
ي اوصاف تازگي و گام ابتكاري در واقع نقش حق تقدم در كشورهاي دوم در بررس
  كند.تسليم اظهارنامه را در كشور اول ايفا مي

اي اسـت كـه بـا ثبـت     هاي به عمل آمده به موجب حق تقدم به گونـه بنابراين، حمايت
بينـي شـده در   اظهارنامه در اولين كشور عضو معاهده، متقاضي ثبت از امتيـازات پـيش  

و بيم از دست دادن امتيـازات را در كشـورهاي ديگـر از     شودكشور اول برخوردار مي
كند كـه از ثبـت همزمـان    برد و از ديگر سو اين امكان را براي متقاضي فراهم ميبين مي

در كشورهاي مختلف اجتناب شود و در فرصت دوازده ماهه به بررسـي بـازار اختـراع    
بپردازد و در صورتي كه صرفه اقتصـادي داشـته باشـد اقـدام بـه ثبـت كنـد. همچنـين         
فرصت براي ارائه تقاضاي ثبت در كشـورهاي مختلـف بـه موجـب حـق مـذكور بـراي        

نهادي اسـت كـه   » حق تقدم«توان گفت نهاد حقوقي اين، ميشود. بنابرمتقاضي ايجاد مي
هـاي قـانوني   كنـد تـا آنـان فـارغ از دغدغـه     حمايت كافي را براي صاحبان فكر ايجاد مي

  حفاظت از پديده فكري خود، به رسالت علمي خويش بپردازند.
جا كه ايران عضو كنوانسيون پاريس است، آثـار حـق تقـدم     الزم به ذكر است از آن

در آن مجرا است و مقرراتي كه در كنوانسيون پاريس بـدان اشـاره نشـده اسـت از      نيز
بينـي شـده اسـت.    قبيل نقش حق تقدم در بررسي فن يا دانش قبلي، در حقوق ايران پيش

ماه از تاريخ اولين ثبـت يـا تـاريخ حـق تقـدم صـورت        18لكن انتشار اختراع كه معموالً 
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ده است، در حـالي كـه انتشـار اختـراع بـه موجـب       بيني نشگيرد در حقوق ايران پيش مي
ماه از تـاريخ   18معاهده همكاري ثبت اختراع و كنوانسيون ثبت اختراع اروپايي بايد طي 

جـا كـه پيشـرفت علمـي متضـمن انتشـار اطالعـات اسـت،          حق تقدم صورت گيرد. از آن
  اي ضروري است.بيني چنين مقرره پيش
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