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 سردبیر مهمان

 در باب اليحه حمايت از مالکيت صنعتی

در زنجیره سیاستگذاری علم و فناوری در ايران  و شده تبديلدر ايران  نظام ملی نوآوری تقويت موانع از يکی به کشور فکری مالکیت نظام

 خالی است.  ،همچنان جای اين حلقه کلیدی

داشت که  ایساله 5 آزمايشی اجرای مهلت بود رسیده اسالمی شورای مجلس تصويب به 1386 سال در که کشور صنعتی مالکیت قانون

ای خبرگان حوزه مالکیت فکری و سیاستگذاری علم و فناوری بارها کوشیدند تا در روند اصالح اين قانون، زمینه. تاکنون تمديد شده است

ای است فراهم آورند. اما ماهیت نظام مالکیت فکری و ذينفعان متعدد آن به گونه برای آوردن نظام مالکیت فکری بر روی ريل نوآوری ملی

 رسند.بست میبه بن هاکه هر بار اينرسی حفظ شرايط موجود غالب شده و اين تالش

 اين کمیسیون ازآغاز شد.  دولت هیأت فناوری و تحقیقاتی علمی، ها، حرکتی بود که به درخواست دولت در کمیسیونيکی از همین تالش

 کشور کارشناسی هایظرفیت همه تا کرد تالش روزهيک همايش يک برگزاری و هفتگی تخصصی جلسه 22 برگزاری با 1393 ماه مرداد

 سازمان و قضائیه قوه جمله از ذيربط هایطرف تمام از یانصاحبنظر طوالنی، جلسات اين در. بگیرد خدمت به را فکری مالکیت حوزه در

 مرتبط، هایوزارتخانه تمامی از نمايندگانی فکری، مالکیت دانشگاهی اساتید فکری، مالکیت حقوق علمی انجمن امالک، و اسناد ثبت

 فکری مالکیت خدمات خصوصی هایشرکت از نمايندگانی حتی و فرهنگی انقالب عالی شورای اسالمی، شورای سمجل از نمايندگانی



 ب

 عصاره نهايتاًکه  شد همفکری و گفتگو ،آن بهبود راهکارهای و موجود نظام هایچالش تکتک مورد در جلسات اين در. داشتند شرکت

 توان چنین خالصه کرد:نکات اين متن را می ترينمهم. گرديد بندیجمع ایماده 68 متنی قالب در خبرگان تالش اين

راستای  ای که ضمن سیاستگذاری يکپارچه دربر تشکیل يک سازمان ملی مالکیت فکری در زير مجموعه دولت به گونه تأکید (1

 آورد.وجود وتجارت( بهنوآوری )به ويژه در حوزه صنعتملی و فناوری، بیشترين هماهنگی را با نظام اسناد باالدستی حوزه علم

های ثبت بر اساس استانداردهای بر بررسی ماهوی تقاضانامه تأکیدبرگرداندن اعتبار از دست رفته نظام مالکیت فکری از راه  (2

 المللی و تقويت سازوکارهای ضمانت اجرای حقوق مربوطه در قوه قضائیه.شده بینپذيرفته

فناورانه کشور و بازنگری جزئی تا کلی در تعدادی از  آن بر فضای رشد علمی و تأثیرتک بندهای قانون از ديدگاه بررسی تک (3

 و قوانین پیش از آن صرفاً بر اساس نگاه حقوقی بررسی و تدوين شده بود. 1386آنها. در حالیکه قانون مصوب 

 وزيران هیأت به ای خبرگان مالکیت فکری و سیاستگذاری علم و فناوری، نهايتاًماده 68 متأسفانه اين تالش هم راه به جايی نبرد. متن

 معاون دو و دادگستری و صنعت علوم، وزير سه از متشکل نفره پنج ایکمیته به را خصوص اين در گیریتصمیم ،هیأت آن و ارجاع

 آن متن ماه مرداد 26 نهايت در تاريخ در هم نفره پنج کمیته اين. کرد تفويض( فناوری و علمی معاون و مجلس امور معاون) جمهوررئیس

 . کرد ارسال مجلس ای جايگزين و آن را بهماده 9 ایبا اليحه را

 ای به شرح زير رنگ باخت:ماده 68ای هر سه نکته اصلی متن ماده 9در اين اليحه 

 تر محول گرديد. نظام مالکیت فکری به مجموعه متکثرتر و ناهماهنگ -1

ئیه، بخشی در وزارت صنعت، بخشی در وزارت علوم، پايه اين اليحه، مديريت بخشی از نظام مالکیت فکری در قوه قضا بر

انجام خواهد شد. بنابراين در آن از يک سازمان ملی، تخصصی و قدرتمند در حوزه مالکیت فکری  هاساير دستگاه بخشی در

تا ابعاد متولی داشته باشد ملی اين در حالی است که تجربه جهانی نشان داده که مالکیت فکری بايد يک سازمان  خبری نیست!

انواع حقوق مالکیت  ،و وجوه متعدد آن را در راستای توسعه اجتماعی و اقتصادی ملی مديريت کند. کشورهايی که پیش از اين

 اند.تجمیع کرده های مختلفها را ذيل نامسازمان های اخیر اينکردند در سالهای مجزايی دنبال میفکری را در سازمان

بر تغییر نگاه کالن حاکم بر نظام مالکیت فکری از نگاه صرفاً حقوقی به  تأکیدای، ماده 9اليحه های اصلی در يکی از گمشده

نگاه اقتصادی و سیاستگذاری علم و فناوری است. لزوم اين تغییر نگاه و سازوکارهای اجرايی آن در نقشه جامع علمی کشور و 

 9قرار گرفته بود که در اليحه  تأکیدو فناوری هیأت دولت مورد ای پیشنهادی کمیسیون علمی، تحقیقاتی ماده 68همچنین متن 

ای به آن توجه نشده است. اگر بناست مديريت نظام مالکیت فکری به دولت منتقل شود هدف اصلی از اين انتقال بايد ماده

ر مورد انتظار را در پی همین تغییر نگاه باشد. در غیر اين صورت، صرف جابجايی فیزيکی فرآيندهای کاری و سازمانی، تغیی

 نخواهد داشت.

 های ثبت اختراع.تداوم نگاه اشتباه و غیرتخصصی به بررسی ماهوی تقاضانامه -2

شده هستند. هر ساله هايی به رسمیت شناختهتخصص ،در تمام کشورها، کارگزاری ثبت اختراع و بررسی ماهوی اختراعات

ان شود و نهايتاً توسط همهای ملی سنجیده میو صالحیت آنها در آزمونبینند می افرادی برای ورود به اين حرفه آموزش

گیرند. بعدها برخی از همین افراد در نقش ممیز اداره ثبت اختراع ملی، به بررسی سازمان ملی مالکیت فکری مجوز فعالیت می



 ج

ند اما تخصص آنها با تخصص يک شوند. اين افراد اگر چه همگی تحصیالت عالیه دانشگاهی دارماهوی اختراعات مشغول می

عضو هیأت علمی دانشگاه بسیار متفاوت است. متأسفانه تاکنون در کشور هیچ اقدام عملی برای به رسمیت شناختن اين 

تخصص و سپس آموزش و جذب افراد توانمند به اين حوزه صورت نگرفته است. اين امر در نهايت باعث برخورد 

عدم اطمینان به فرآيند ثبت و سطح بااليی از کیفیت و تزريق اختراعات بی ء مدارک به، اعطاغیرتخصصی با فرآيند ثبت اختراع

 ال برده است.ؤس اعتبار نظام ثبت اختراع ايران را به تدريج زيراين موارد، در نتیجه که اجرای اختراع شده 

ای در ماده 9اعتبار به نظام مالکیت فکری دارد اليحه به اقدامی عاجل برای بازگرداندن نیاز در شرايطی که نظام نوآوری ايران 

 ادامه همان برداشت نادرست موجود، وزارت علوم را به عنوان مرجع اعالم نظر نهايی در بررسی ماهوی اختراعات شناخته

ثبت اختراع بايد های کنندگان اليحه اين بوده که در تداوم روال اشتباه موجود، درخواستاست. به عبارت ديگر، ذهنیت تنظیم

 يید وزارت علوم ارسال شود. تأها و اعضاء هیأت علمی مورد برای اعالم نظر به دانشگاه

اين تخصصی و آموزش قضات و ... نیز همگی از  هایاز سوی ديگر بندهای مربوط به تقويت ضمانت اجرا از راه ايجاد دادگاه

خورده نظام مالکیت شود که اين اليحه نه تنها کمکی به ترمیم اعتبار ضربهاند. لذا اين امر باعث میای حذف شدهماده 9اليحه 

 .کندتشديد را کند بلکه با توجه به تغییرات سازمانی و فرآيندی مورد نظر آن، شايد روند مخرب موجود نمیفکری 

 که تنها با نگاه حقوقی تدوين شده است. 1386حفظ بیشتر بندهای قانون مصوب  -3

توانست از نگاه سیاستگذاری علم و فناوری )که می 1386ای دولت، نتیجه بازنگری بندبند مواد قانون ماده 9 عمالً در اليحه

 زرگ باشد( به کلی کنار گذاشته شده که جای نگرانی فراوان دارد.دستاوردی ب
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