مهمان سردبیر
در باب اليحه حمايت از مالکيت صنعتی
نظاممالکيت فکریکشور بهيکیازموانعتقويت  نظامملینوآوری درايرانتبديل شدهو درزنجيرهسياستگذاریعلموفناوریدرايران
همچنانجایاينحلقهکليدی  ،خالیاست .
سالهای داشتکه
قانون مالکيت صنعتی کشور که در سال  6831به تصويب مجلس شورای  اسالمی رسيده بودمهلت اجرایآزمايشی 5
خبرگانحوزهمالکيتفکریوسياستگذاریعلموفناوریبارهاکوشيدندتادررونداصالحاينقانون،زمينهای

تاکنونتمديدشدهاست.
فراهمآورند.اماماهيتنظاممالکيتفکریوذينفعانمتعددآنبهگونه ایاست

برایآوردننظاممالکيتفکریبررویريلنوآوریملی
بستمیرسند .


بهبن
کههرباراينرسیحفظشرايطموجودغالبشدهواينتالشها

يکیازهمينتالشها،حرکتیبودکهبهدرخواستدولتدرکميسيونعلمی،تحقيقاتیوفناوریهيأتدولتآغازشد .اينکميسيوناز

ظرفيتهایکارشناسیکشور

يکروزهتالشکردتاهمه
مرداد ماه  6838با  برگزاری  22جلسه تخصصی هفتگیو برگزاریيکهمايش 
طرفهای ذيربطاز جملهقوهقضائيهوسازمان
در حوزهمالکيتفکریرابه خدمت بگيرد.دراينجلساتطوالنی،صاحبنظرانیازتمام 
وزارتخانههای مرتبط،

ثبت  اسناد و  امالک  ،انجمن علمی حقوق مالکيت فکری  ،اساتيد  دانشگاهی مالکيت فکری ،نمايندگانی از تمامی 
شرکتهای خصوصی خدماتمالکيتفکری

نمايندگانی از مجلس شورای  اسالمی ،شورای عالی انقالب فرهنگی و  حتی نمايندگانی از
چالشهای نظام موجودوراهکارهایبهبودآن ،گفتگووهمفکریشدکهنهايتاًعصاره

تکتک 
شرکت  داشتند.در اين جلسات در مورد  
نکاتاينمتنرامیتوانچنينخالصهکرد :

مهمترين
جمعبندیگرديد .
مادهای 
اينتالش خبرگاندرقالبمتنی 13
برتشکيليکسازمانملیمالکيتفکریدرزيرمجموعهدولتبهگونه ایکهضمنسياستگذاریيکپارچهدرراستای

 )6تأکيد 
اسنادباالدستیحوزهعلموفناوری،بيشترينهماهنگیرابانظامملی نوآوری(بهويژهدرحوزهصنعتوتجارت)بهوجودآورد.
بربررسیماهویتقاضانامههایثبتبراساساستانداردهای

 )2برگرداندناعتبارازدسترفتهنظاممالکيتفکریازراهتأکيد 
شدهبين المللیوتقويتسازوکارهایضمانتاجرایحقوقمربوطهدرقوهقضائيه.


پذيرفته
بررسیتکتکبندهایقانونازديدگاهتأثير آنبرفضایرشدعلمیو فناورانهکشوروبازنگریجزئیتاکلیدرتعدادیاز

)8
آنها.درحاليکهقانونمصوب6831وقوانينپيشازآنصرفاًبراساسنگاهحقوقیبررسیوتدوينشدهبود.
ماده ایخبرگانمالکيتفکریوسياستگذاریعلموفناوری،نهايتاً به هيأتوزيران
متأسفانهاينتالشهمراهبهجايینبرد.متن   13
کميتهای پنج نفره متشکل از سه وزير علوم ،صنعت و  دادگستری و دو معاون
تصميمگيری در اين  خصوص را به  

ارجاع و آن هيأت  ،
رئيس جمهور (معاون امور مجلسومعاونعلمیوفناوری)تفويضکرد.اينکميتهپنجنفرههمدرنهايتدرتاريخ21مردادماهآنمتن

ماده ایجايگزينوآنرابهمجلس ارسالکرد .
بااليحهای 3

را
ماده ایبهشرحزيررنگباخت :
ماده ایهرسهنکتهاصلیمتن 13
درايناليحه 3
أ

نظاممالکيتفکریبهمجموعهمتکثرتروناهماهنگترمحولگرديد.
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بر  پايهايناليحه،مديريتبخشیازنظاممالکيتفکریدرقوهقضا ئيه،بخشیدروزارتصنعت،بخشیدروزارتعلوم،
بخشیدر سايردستگاهها  انجامخواهدشد.بنابرايندرآنازيکسازمانملی،تخصصیوقدرتمنددرحوزهمالکيتفکری
خبرینيست! ايندرحالیاستکهتجربهجهانینشاندادهکهمالکيتفکریبايديکسازمانملیمتولیداشتهباشدتاابعاد
ووجوهمتعددآنرادرراستایتوسعهاجتماعیواقتصادیملیمديريتکند.کشورهايیکهپيشازاين  ،انواعحقوقمالکيت
تجميعکرده اند .

هاراذيلنامهایمختلف


سازمان
کردنددرسالهایاخيراين


هایمجزايیدنبالمی

فکریرادرسازمان
مادهای،تأکيد برتغييرنگاهکالنحاکمبرنظاممالکيتفکریازنگاهصرفاًحقوقیبه
يکیازگمشدههایاصلیدراليحه  3

نگاهاقتصادیوسياستگذاریعلموفناوریاست.لزوماينتغييرنگاهوسازوکارهایاجرايیآندرنقشهجامععلمیکشورو
ماده ایپيشنهادیکميسيونعلمی،تحقيقاتیوفناوریهيأتدولتموردتأکيدقرارگرفتهبودکهدراليحه3
همچنينمتن 13
ماده ایبهآنتوجهنشدهاست.اگربناستمديريتنظاممالکيتفکریبهدولتمنتقلشودهدفاصلیازاينانتقالبايد

همينتغييرنگاهباشد.درغيراينصورت،صرفجابجايیفيزيکیفرآيندهایکاریوسازمانی،تغيي رموردانتظاررادرپی
نخواهدداشت.
تداومنگاهاشتباهوغيرتخصصیبهبررسیماهویتقاضانامههایثبتاختراع.
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هايیبهرسميتشناختهشدههستند.هرساله


تخصص
درتمامکشورها،کارگزاریثبتاختراعوبررسیماهویاختراعات  ،
هایملیسنجيدهمیشودونهايتاًتوسطهمان


وصالحيتآنهادرآزمون
می بينند
افرادی برای ورود به اين حرفهآموزش  
سازمانملیمالکيتفکریمجوزفعاليتمی گيرند.بعدهابرخیازهمينافراددرنقشمميزادارهثبتاختراعملی،بهبررسی

ماهویاختراعاتمشغولمی شوند.اينافراداگرچههمگیتحصيالتعاليهدانشگاهیدار نداماتخصصآنهاباتخصصيک

عضو هيأت علمی دانشگاه بسيار متفاوت است .متأسفانه تاکنون در کشور هيچاقدامعملیبرایبهرسميتشناختناين
تخصص و سپس آموزش و جذب افراد توانمند به اين حوزه صورت نگرفته است .اين امر در نهايت باعث برخورد
اختراعاتبیکيفيتوتزريقسطحبااليیازعدماطمينانبهفرآيندثبتو

غيرتخصصیبافرآيندثبتاختراع ،اعطاءمدارکبه
اجرایاختراعشدهکه درنتيجه اينموارد ،اعتبارنظامثبتاختراعايرانرابهتدريجزيرسؤ البردهاست .
ماده ایدر
درشرايطیکهنظامنوآوریايراننياز بهاقدامیعاجلبرایبازگرداندن اعتباربهنظاممالکيتفکریدارداليحه 3
ادامههمانبرداشتنادرستموجود،وزارتعلومرابهعنوانمرجعاعالمنظرنهايیدربررسیماهویاختراعاتشناخته
کنندگاناليحهاينبودهکهدرتداومروالاشتباهموجود،درخواستهای ثبتاختراعبايد


است.بهعبارتديگر،ذهنيتتنظيم
برایاعالمنظربهدانشگاههاواعضاءهيأتعلمیموردتأييدوزارتعلومارسالشود .

ازسویديگربندهایمربوطبهتقويتضمانتاجراازراهايجاددادگاههایتخصصیوآموزشقضاتو...نيزهمگیازاين

شودکهايناليحهنهتنهاکمکیبهترميماعتبارضربه خوردهنظاممالکيت


اند.لذااينامرباعثمی

ایحذفشده
اليحه  3
ماده
نمی کندبلکهباتوجهبهتغييراتسازمانیوفرآيندیموردنظرآن،شايدروندمخربموجودراتشديدکند.
فکری 
 - 8حفظبيشتربندهایقانونمصوب6831کهتنهابانگاهحقوقیتدوينشدهاست.
ب

ازنگاهسياستگذاریعلموفناوری(کهمیتوانست

ماده ایدولت،نتيجهبازنگریبندبندموادقانون 6831
عمالًدراليحه   3
دستاوردیب زرگباشد)بهکلیکنارگذاشتهشدهکهجاینگرانیفراواندارد.
دکتر سیدکامران باقری 

ج

