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چکیده
اخت��راِع ادعای��ی، در صورتی قابل ثبت در مرجع صالح اس��ت که حائز برخی 
ش��رایط سلبی ثبت اختراع باشد یعنی مشمول برخی عناوین و مصادیق خاص نباشد. 
ش��رایط مزبور به دو دس��ته تقسیم می گردند؛ نخست آن که؛ مش��مول مصادیق مهم 
اختراعات فاقد کاربرد در صنعت نباشد. این مصادیق عبارتند از: کشفیات، تئوری های 
علمی و روش های ریاض��ی، برنامه ها، قواعد یا روش های مرتبط با فعالیت های فکری، 
برنامه ه��ای رایان��ه ای و روش های تجارت؛ دوم، عدم مغایرت ب��ا نظم عمومی. در این 
تحقی��ق برآنی��م تا با لحاظ حقوق ای��ران و رویکردی تطبیقی ش��رایط مزبور را مورد 

بررسی و تحلیل قرار دهیم.

واژگان کلیدی: ش��رایط س��لبی، ثبت اختراع، نظم عمومی، اختراعات فاقد 
کاربرد در صنعت.

1. کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری 

تعالی حقوق
سال چهارم/ شماره  های 13و14/ مهر، آبان، آذر و دی 1390
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درآمد 
 در اغل��ب قوانین و مقررات اعم از مل��ی، منطقه ای و بین المللی، ثبت اختراع 
منوط به احراز شرایط خاص شده است. نبود برخی شرایط مانع ثبت اختراع می شود. 
این شرایط را شرایط ایجابی اختراع نامیده اند و شرایط ایجابی ماهوی اختراع، عبارتند 
از شرط تازگی، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی. هم چنین افشای کامل اختراع یک شرط 
ایجابی شکلی محسوب می گردد. در کنار این شرایط، مواردی نیز وجود دارد که بودن 
آن ها مانع ثبت اختراع می ش��ود )نجفی،1390: 96-60(. این دس��ته از شرایط که در 
تحقیق حاضر شرایط سلبی ثبت اختراع نامیده می شوند، موضوع این نوشتار می باشند 

و شرایط نخست از حوزه ی موضوعی آن خارج هستند.
 اس��تقراء در قوانین و مقررات مختلف نش��ان می دهد که اگر اختراع ادعایی 
مش��مول برخی عناوین خاص باش��د، از ثبت آن جلوگیری به عمل خواهد آمد. اغلب 
قریب به اتفاق این عناوین، موضوعاتی هس��تند که فاقد کاربرد صنعتی می باش��ند و 

عبارتند از: 
1- کشفیات، تئوری های علمی و روش های ریاضی؛ 

2- برنامه ها، قواعد یا روش های مرتبط با فعالیت های فکری؛ 
3- برنامه های رایانه ای؛ 

4- روش های تجارت. 
بر همین اس��اس اختراعی قابل ثبت اس��ت که مشمول این عناوین نباشد. اما 
اگر اختراعی تمامی ش��رایط ایجابی را دارا بوده و مش��مول عناوین فوق نیز نباشد و با 
این حال ثبت آن در مرجع صالح، آثاری مغایر با نظم عمومی داشته باشد، قابل ثبت 

نبوده و از ثبت آن جلوگیری می شود )همان(. شرایط سلبی اختراع عبارتند از: 
1- اختراعات فاقد کاربرد در صنعت نباشد؛ 

2- مغایر نظم عمومی نباشد؛ 
تحقیق حاضر با رویکردی تطبیقی و لحاظ حقوق ایران در این زمینه، در پی 

بررسی و تحلیل این دو شرط است.
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1- فقد کاربرد در صنعت 
قوانین موضوعه و اس��ناد بین المللي، با وجود پذیرش حمایت از اختراعات به 
عنوان یک اصل اولي، برخي از موضوعات را به جهت این که موضوعاً از شمول تعریف 
اختراع خارج هستند، غیر قابل حمایت اعالم نموده اند )جعفرزاده و محمودي، 1384: 

123(. مصادیق مهم این موضوعات، ذیاًل مورد بررسي قرار مي گیرد.

1-1. کشفیات، تئوري هاي علمي و روش هاي رياضي
کش��فیات، تئوري هاي علمي و روش هاي ریاضي صرف، به دلیل عدم قابلیت 
اس��تفاده در صنع��ت، قابل حمای��ت نخواهند بود؛ زیرا اساس��اً عنوان اخت��راع بر این 
موضوعات صدق نمي نماید. به عنوان مثال، کش��ف انرژي خورش��ید یا کش��ف وجود 
رطوب��ت در ه��وا، تحت نظام اختراعات قابل حمایت نیس��ت، اما اگر روش��ي ابداع یا 
دس��تگاهي ساخته ش��ود که با استفاده ي از موارد فوق بتواند در صنعت کاربرد داشته 
باشد، قابل حمایت خواهد بود )همان: 124( یا اگر روشي ابداع شود که بتواند انرژي 
خورشید را ذخیره نماید یا دستگاهي ساخته شود که با استفاده از انرژي خورشید کار 
کند، قابل حمایت خواهد بود. هم چنین است ابداع روشي براي گرفتن رطوبت از هوا 
)همان(. هم چنین تئوري هاي علمي نظیر نسبیت انیشتین، نظریه ی کوانتوم و انحناي 
فضا – زمان یا نظریه ي اعداد و اندازه ها )فیش��اني، 1377: 15-14(، با آن که منش��أ 
تحوالت بزرگي در علوم مختلف بوده اند، به مانند روش هاي ریاضي و روش محاسبه ي 
جذرها یا روش حل معادالت )کاپلینس��کي و کوپ��ر، 1379: 177-176( تا زماني که 

کاربرد صنعتي نداشته باشند، قابل حمایت نخواهند بود. 
در اغلب قوانین ملي، منطقه اي و بین المللي، این مصادیق از حوزه ي ش��مول 
اختراع��ات خارج ش��ده اند. م��اده ي )3(27 تریپ��س،1 بند 2 ماده ي 52 کنوانس��یون 
اختراع��ات اروپا،2 بند 3 م��اده ی 1709 موافقتنامه ي تجارت آزاد آمریکاي ش��مالی3  

1. Agreement on Trade-Related aspects of Intellectual property Rights. (TRIPS).
2. European patent convention, Adopted on October 5, 1973, inter into force: Octo-
ber 7, 1977, last amended on October 27, 2005.
3. NorthAmerican Free Trade Agreement, came into force on January 1, 1994.
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م��اده ي  L 611-16  قان��ون مالکی��ت فکري فرانس��ه،1 و بند 2 از بخ��ش یک قانون 
اختراعات 1977 انگلیس2 به این موارد اشاره نموده اند.

در حق��وق انگلیس، در پرونده ي لین-فاکس3 در س��ال 1982، چنین توضیح 
داده ش��ده اس��ت: »... زماني که ولتا4 اثر جریان برق از باتري بر روي پاي ق�ورباغه را 
کش��ف کرد، او کش��ف بزرگي انج��ام داده بود، اما هیچ اختراع قاب��ل حمای�تي وجود 
نداش��ت«. )Colstone, 1999: p. 69( هم چنین در دعواي»اتو علیه لین فورد«5 در 
سال 1882 نظر داده شد که ایده ي جاسازي هوا بین سوخت و پی�ستون در س�یلندر 
ب��ه منظور جلوگیري از اش��تعال و انفج�ار در موت�ور، به خ���ودي خود قابل حمایت 
نیست اما ماشیني که با استفاده از چنین ایده اي ساخته مي شود، قابل حمایت است«. 

)Ibid, p.70, Cornish, 1999, p:207(
در ح�ق��وق ای��ران، به م�وجب مواد 28 6 و بن�د 3 م��اده ي 37 7 قانون ثب�ت 
عالئم و اختراعات م�صوب 1310 به برخي موض�وعات غیر قابل ثب�ت اش��اره ش���ده 
ب��ود، در ب�ند »الف« ماده ي 4 ق�انون ثبت اخ�تراع��ات، ط�رح های صنعتی و عالی�م 
تج�اری م�صوب 1386 8 ه�م »کش��فیات، نظریه هاي علمي، روش ه�اي ریاض�ي« از 
ح�یط��ه ي ح�مایت از اخت�راع خ�ارج ش��ده اند. بنابراین باید گف�ت موض�وعي تح�ت 
ع�نوان اخت�راع، ق�ابل ح�مایت اس��ت که ک�ش��ف، تئ�وري علم��ي و روش ریاض�ي 

ن�باشد.

1. France intellectual property code as Amended by Act No. 2006 – 236 of 1 march 
2006.
2. United Kingdom patent act 1977, as last Amended by an Act to amend the law 
relating to patents of July 22, 2004.
3. Lane fox v Kensington and kinghst bridge ligting co.
4. Volta
5. Linford. V .Otto.

6. ب��رای امور ذیل نمی توان تقاضای ثبت نمود: 1( نقش��ه های مالی؛ 2( ه��ر اختراع یا تکمیلی که مخل انتظامات 
عمومی یا منافی عفت یا مخالف حفظ الصحه عمومی باشد؛ 3( فرمول ها و ترکیبات دوایی.

7. وق�ت��ی که اخ�ت��راع مرب�وط به طریق�ه های عل�م��ی ص�رف بوده و عماًل قابل اس��ت�فاده صن�عتی یا فالح�تی 
نب�اشد.

8. قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و عالئم تجاری، مصوب 1386.
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2-1. برنامه ها، قواعد يا روش هاي مرتبط با فعالیت هاي فکري
حق��وق نمي تواند دیگران را از فک��ر کردن یا انجام فعالیت هاي فکري باز دارد 
و چنین انتظاری از حقوق، غیر عاقالنه و ناممکن اس��ت؛ زیرا چطور مي توان با اعطاي 
ح��ق انحصاري به ش��خصي که روش خاص محاس��به ي ذهني را ابداع نموده اس��ت، 
دیگران را از انجام محاس��بات ذهني به روش مذکور بازداشت )جعفرزاده و محمودي، 
پیش��ین: 126(. یا چطور مي توان با تحت حمایت قرار دادن ش��یوه ي جدید مطالعه و 
یادگی��رِي با بازده ب��اال در مدت زمان کم، دیگران را از اس��تفاده از روش فوق برحذر 
داش��ت. مضافاً این که چنین روش هایي فاقد کاربرد صنعتي مي باشند. مطالب فوق در 
م��ورد برنامه هاي یادگیري زبان، حل ج��دول کلمات متقاطع یا ابداع روش هایي براي 
بازي ش��طرنج یا دیگ��ر بازي ها، تا جایي که به فعالیت هاي فکري مرتبط باش��ند، نیز 

صادق است )همان(.
قسمت سوم از بند 2 از بخش یک قانون اختراعات سال 1977 انگلیس1 و نیز 
بند 2 ماده ي 52 کنوانس��یون اختراعات اروپا،2 این م��وارد از حیطه ي حمایت خارج 
کرده اند. به همین جهت در رابطه ي با اظهارنامه اي که حاوي روش و سیس��تمي بود 
که با تهیه ي نام و نشاني افراد در یک منطقه ي جغرافیایي به انضمام حداقل شاخص 
ک��د تلفن منطقه ب��راي هر نفر، آدرس ه��اي الکترونیکي و بان��ک اطالعاتي به وجود 
مي آورد که براس��اس نام و کد منطقه جست وجو را انجام داده و آدرس الکترونیکي را 
پیدا مي کرد و گفته مي شد، حداقل امتیازش این است که ابهام ندارد و همیشه آدرس 
الکترونیکي مناسب را پیدا مي کند، اداره ي ثبت اختراعات انگلیس با این استدالل که 
موضوع ادعایي در ارتباط با روش اجراي فعالیت هاي ذهني یا انجام تجارت مي باش��د، 

.)Patent case summary 80/263/04( از پذیرش آن خودداري نمود
در قانون عالئم و اختراعات مصوب 1310، به طور صریح به موارد فوق اشاره 
نش��ده اس��ت، اما از آنجا که این قانون یکي از ش��رایط حمایت از اختراعات را قابلیت 
استفاده ي آن ها در صنعت دانسته، موضوعات فوق از حیطه ي حمایت خارج مي شوند 
)جعف��رزاده و محمودي، پیش��ین: 127-126(. اما برخالف ای��ن قانون، در بند »ب« 

1. United Kingdom patent act 1977,op.cit,part I.
2. European patent convention,op.cit,article 52.
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ماده ي 4 قانون س��ال 1،1386 این موارد صراحتاً از حیطه ي حمایت خارج ش��ده اند. 
مطابق این بند، طرح ها، قواعد یا روش های انجام کار تجاری و سایر فعالیت های ذهنی 

و اجتماعی، از حیطه ی حمایت از اختراع خارج هستند:

3-1. برنامه هاي رايانه اي
از زمان ابداع نخستین رایانه در سال 1964، برنامه هاي رایانه اي به عنوان جزئي 
از قطعات س��خت افزاري رایانه محسوب ش��ده و همراه آن به فروش مي رفتند. پس از 
سال 1970 سرمایه گذاري و فروش برنامه هاي نرم افزاري از قطعات سخت افزاري جدا 
شد و به تدریج سرمایه گذاري در این زمینه به قدري وسعت یافت که لزوم حمایت از 
این صنعت بیش تر احساس گردید )He, P:1(. سابقاً برنامه هاي رایانه اي را محاسبه ي 
اعدادي صرف مي دانس��تند که به دلیل نداش��تن اثر فني و تکنیکي )کاربرد صنعتي( 
نمي توانست مورد حمایت قرار گیرد، اما امروزه دادگاه ها و ادارات ثبت اختراع، آن ها را 

در مواردي قابل حمایت اعالم کرده اند )جعفرزاده و محمودي، پیشین: 128(.
 در آمریکا تا س��ال 1981 برنامه هاي رایانه اي غیر قبل ثبت به عنوان اختراع 
بودند، ولي در این س��ال دادگاه تجدیدنظر آمریکا در یک تصمیم تاریخي،2 سیس��تم 
پ��ردازش اطالع��ات را که ب��ه نتایج جدید منجر مي ش��د، قابل حمای��ت اعالم نمود. 
هم چنین به موجب بند 2 بخش اول قانون اختراعات 1977 انگلیس،3 بند 2 از ماده ي 
)611L)10 مجموعه قوانین مالکیت فرانسه4 و بند 2 ماده ي 52 کنوانسیون اختراعات 
اروپا،5 برنامه هاي رایانه اي از حیطه ي حمایت مس��تثني شده اند. این استثناء این گونه 
توجیه شده است که رایانه را به مغز انسان قیاس نموده اند؛ بدین توضیح که همان طور 
که شیوه هاي فکري مورد استفاده توسط مغز انسان نمي توانند اختراع تلقي شوند؛ به 
همین ترتیب دس��تورالعمل هاي رایانه اي که شیوه هایي براي انجام فعالیت هاي فکري 

1. موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج اس��ت:... ب- طرح ها و قواعد یا روش های انجام کار تجاری و س��ایر 
فعالیت های ذهنی و اجتماعی.

2. Diamond v.Deihr.
3. United Kingdom patent act 1977,op.cit,part I.
4. France intellectual property code.op.cit,article L611(10).
5. European patent convention,op.cit,article 52.



شماره های 13و14
تعالي حقوق/ 

حامد نجفی
65

هس��تند، اختراع محس��وب نمی گردید )Marett,1996, p:118(. به عنوان مثال در 
انگلیس، اداره ي ثبت اختراعات این کشور، از پذیرش اظهارنامه اي که حاوي سیستمي 
بود که به مشتریان امکان مي داد تا از خانه و از طریق اینترنت، کاالهاي مورد نیاز خود 
را خری��د نمایند، بر این اس��اس که این موضوع در ارتب��اط با روش تجارت و برنامه ي 
رایانه اي اس��ت، خودداري نمود. اما آن تفسیري که اداره ي ثبت اختراعات اروپا از بند 
3 ماده ي 52 کنوانسیون اختراعات اروپایي1 ارائه نمود، منجر به اعطاي گواهي اختراع 
ب��ه موضوعاتي که ویژگي عمده ي آن ها ی��ک برنامه ي رایانه اي بود، گردید )جعفرزاده 
و محمودي، پیش��ین: 130(. بند 3 ماده ي 52 کنوانس��یون اختراعات اروپایي پس از 
مس��تثني کردن برنامه هاي رایان��ه اي و دیگر موارد، با قی��د »از قبیل« پایان مي یابد. 
اداره ي اختراع��ات اروپا، قید مذکور را این گونه تفس��یر نمود که برنامه هاي رایانه اي و 
دیگر موارد اس��تثناء شده، به خودي خود و مس��تقاًل قابل حمایت نیستند، اما هرگاه 
رایانه اي بر اس��اس برنامه ي معیني، طوري برنامه ریزي شده باشد که به یک نتیجه یا 
اثر فني منتهي ش��ود، قابل حمایت خواهد بود. لذا هیأت فني تجدیدنظر اداره ي ثبت 
اختراعات اروپا در س��ال 1987 با این استدالل، اظهارنامه ي »ویکم«2 را قابل حمایت 
 availabe at:softwareprotection.com, finwick westllp,( داد  تش��خیص 
2000(. در انگلیس نیز همین تفس��یر در خصوص قید مزبور که در قس��مت سوم بند 
2 بخش اول قانون اختراعات 1977 انگلیس3 آمده اس��ت، پذیرفته ش��د و لذا دادگاه 
تجدیدنظ��ر انگلی��س در س��ال 1988، اظهارنامه ي »مریل لین��چ«4 را که براي انجام 
معامالت سهام تدوین شده بود، مورد پذیرش قرار داد )جعفرزاده و محمودي، پیشین: 
131(. دادگاه تجدیدنظر رأي داد که درخواست گواهي اختراع براي یک اثر فني است 
که توس��ط رایانه تحصیل شده اس��ت که تحت کنترل برنامه ي خاصي عمل مي کند، 
در واقع تقاضاي گواهي اختراع براي خود برنامه ی رایانه اي نیس��ت. بنابراین مستحق 
دریافت گواهي اختراع شناخته مي شود )Marett, op.citp:118(. با وجود این برخي 
معتقد هس��تند که اگر مش��خصه ي »ویژگي فني« هم چنان در دستورالعمل جامعه ي 

1. ibid
2. Vicom.
3. United Kingdom patent act 1977,op.cit,part I.
4. Merrill Lynch.
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اروپا باقي بماند، اروپا در صنعت نرم افزاري عقب خواهد ماند. از این رو پیشنهاد شده 
است که اروپا از رویکرد آمریکا مبني بر قابل حمایت دانستن هر چیز جدید و مفیدي 

.)He. op.cit. p:4( که توسط انسان شناخته مي شود، پیروي نماید
در حقوق ایران نیز به موجب ماده ي 2 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان 
نرم افزارهاي رایانه مصوب 1379 »در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت عالئم و 
اختراعات،1 نرم  افزار به عنوان اختراع شناخته مي شود...« اما قانون گذار ایراني به دقت 
معیار حمایت را تعیین نکرده است و لذا شاید معیار پیشنهادي اداره ي ثبت اختراعات 

اروپا و محاکم انگلیس، راهنماي مناسبي در این زمینه باشد.
 بنابراین مي توان گفت، موضوعي که مي خواهد به عنوان اختراع شناخته شده 
و قابل حمایت باش��د، حداقل براس��اس حقوق اروپا و انگلیس، نباید برنامه ي رایانه اي 

صرف باشد )نجفی، پیشین: 88(.

 4-1. روش هاي تجارت
ای��ن دیدگاه که نظام اختراعات، از ابداعات فني حمایت مي کند و تجارت امر 
فني به شمار نمي رود، موجب شده تا در نصوص قانوني مرتبط با اختراعات، روش هاي 
تجارت،2 صریحاً از حیطه ي حمایت خارج ش��وند، اما در سال هاي اخیر با رواج و رشد 
س��ریع اینترنت و پذیرش آن به عنوان رس��انه اي قوي در ایجاد روابط تجاري، مبناي 
نظري دیدگاه مذکور سس��ت ش��ده تا این که دادگاه تجدیدنظر آمریکا در سال 1998 
در اقدامي متهورانه اختراعي را که در ارتباط با روش تجارت بود، قابل حمایت دانست 
)State Street and trust co v sighatur financial group Inc( و ب��اب جدیدي 
را در خصوص قابلیت حمایت روش هاي تجارت گشود )جعفرزاده و محمودي، پیشین: 
133(. از آن پ��س اداره ي ثبت اختراعات و عالئم تجاري آمریکا، تعداد زیادي ورقه ي 
اخت��راع براي روش هاي تجارت، صادر کرده اس��ت، اما نکته ي قابل توجه این اس��ت 
ک��ه در بیش تر م��وارد، اختراعات مورد نظ��ر کلي و بدیهي بوده اند ول��ي با این حال، 
اداره ي فوق در احراز ش��رط عدم وضوح )گام ابتکاري( س��خت گیري به خرج نداده و 

1. در حال حاضر قانون مصوب سال 1386.
2. Business method.
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با تس��امح رفتار نموده است )همان(. ورقه ي اختراع »Priceline.com« نمونه خوبي 
از اختراعاتي اس��ت که علي رغم وسعت و کلي بودن ادعاها و بدیهي بودن آن ها، صادر 
ش��ده اس��ت. این ورقه به »Priceline.com« این امکان را مي داد تا مانع از این شود 
که خریداران از طریق دیگر روش هاي تجارت، قیمتي را براي کاال یا خدمتي پیشنهاد 
کنند. بنابراین فروش��ندگان پیش��نهادات خود را مطرح مي کردند )حراجي معکوس(. 
اداره ي اختراعات آمریکا در این پرونده به راحتي از کنار ش��رط عدم وضوح گذش��ته 
است؛ زیرا در حراجي هاي آلمان، قرن ها از این روش استفاده مي شده است.1 در مقابل 

کنوانسیون اختراعات اروپا، روش هاي تجارت صرف را قابل حمایت ندانسته است.
برخ��الف اداره ي ثب��ت اخت��راع و عالئم تج��اري آمری��کا، اداره ي اختراعات 
اروپا هنوز تصمیم روش��ني در خص��وص قابلیت حمایت از روش ه��اي تجارت اتخاذ 
نکرده اس��ت، اما نویس��ندگان با قیاس روش هاي تجارت با برنامه هاي رایانه اي، چنین 
روش هایي را در صورت داشتن اثرات و نتایج فني قابل حمایت مي دانند )جعفرزاده و 

محمودي، پیشین: 139(.
در ژاپ��ن نیز هر چن�د روش هاي تجارت به واس��طه ي قان��ون اخ�تراعات این 
کش��ور از حمایت استثناء ش��ده اند، اما در صورتي که ماش���ین پردازش اط�العات یا 
روش ع�ملي حاصل از آن، مش��تمل بر وس��ایل عین�ي و واقع�ي باش��د، برنام�ه ه�اي 
رایان���ه اي براي انج��ام روش هاي تج��ارت و یا روش ه���اي ت�جارتي ک��ه از ط�ریق 
برنام�ه هاي رای�انه اي به اجرا گذاشته مي شوند، قابل ثبت به عنوان اختراع خواهند بود 
)Furutany, 2003: 11-12( با این حال، طي نشس��ت سه جانبه اي که از چهاردهم 
ژوئن 2000 در توکیو برگزار ش��د، اداره ي اختراعات اروپ��ا، اداره ي اختراعات ژاپن و 
اداره ي ثب��ت اختراعات و عالئم تجاري آمری��کا، رویه ی موجود در خصوص اختراعات 

مرتبط با روش هاي تجارت را تأیید کردند.
نتایج این نشست بدین شرح است: )Kim, 2001: 4(  اوالً U براي حمایت از 
اختراعات مرتبط با روش تجارت که توسط رایانه انجام مي گیرند، به ویژگي فني نیاز 
اس��ت؛ ثانیاً، صرف خودکار کردن یک روش تجارت بشري که از تکنیک هاي شناخته 

1. پس از صدور همین ورقه ي اختراع بود که »Priceline.com« به منظور ممانعت مایکروس��افت از استفاده ي 
از این روش در وب سایت خود، دعوایي را علیه آن شرکت مطرح کرد.
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شده و قبلي اتوماسیون استفاده مي کند، قابل حمایت نیست. 
در نوزده��م »ِم��ي« 2000 نیز اداره ي ثب��ت اختراعات اروپا، مجوز بررس��ي 
اظهارنامه ه��اي مرتبط با »روش تجارت« را ب��ه اداره ي فني خود داد که نتایج آن در 
تصمیم »T/97/73« منعکس شده است. اداره ي فوق ادعاهاي مرتبط با روش تجارت 
را به س��ه دسته تقسیم کرده است. دسته ي اول ادعاهاي مربوط به روش صرف انجام 
تجارت اس��ت که در انجام این روش ها از هیچ وسیله اي استفاده نمي شود. این ادعاها 
به استناد بندهای 2 و 3 ماده ي 52 کنوانسیون اختراعات اروپا1 رد مي شود )جعفرزاده 
و محمودي، پیش��ین:140(. دس��ته ي دوم ادعاهایي هس��تند که براي اجراي حداقل 
بعضي از مراحل روش تجارت، از رایانه، ش��بکه ي ارتباطي یا دیگر وس��ایل دیجیتال 
نرم افزاري مرسوم استفاده مي نماید )روش تجارت انجام شده توسط رایانه( و دسته ي 
س��وم ادعاهایي هس��تند که از دیگر وسایل )غیر از رایانه( به عنوان مثال، تلفن همراه 
اس��تفاده مي نمایند. دو دس��ته ي اخیر مي توانند با احراز ش��رایط ماهوي الزم به ثبت 

برسند )همان(.
بر این اس��اس می توان تفاوت هاي میان ژاپن، امریکا و اروپا را به ش��رح ذیل 

خالصه نمود: 
در ژاپن، براي اینکه »روش تجارت« بتواند شرایط الزم براي ثبت را به دست 
آورد، باید از رایانه هایي که وس��ایل عین��ي و واقعي را که با همکاري نرم افزار رایانه اي 
فراهم مي نماید، استفاده کند، اما در آمریکا استفاده از رایانه مورد نیاز نیست و صرف 
این که روش هاي تجارت، یک نتیجه ي مفید عیني و محس��وس فراهم نماید، ش��رایط 

.)Furutany,op.cit( الزم را براي ثبت احراز نموده است
در اروپ��ا نی��ز روش هاي تجارت، نه تنها مي بایس��ت از رایانه ی��ا نرم افزارهاي 
رایانه اي استفاده نماید، بلکه حتماً مي بایست متضمن »آثار و نتایج فني« نیز باشد که 

.)Ibid( شرایط الزم به ثبت را احراز نماید
در حق��وق ایران ه��م، مطابق بند »ب« م��اده ي 4 قانون س��ال 1386 2 که 

1. European patent convention,op.cit,article 52.
2. موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است :... ب - طرح ها و قواعد یا روش های انجام کار تجاری و سایر 

فعالیت های ذهنی و اجتماعی .
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روش ه��اي انجام کار تجاري را از حیطه ی حمایت تحت عن��وان اختراع خارج نموده 
است، این روش ها به عنوان اختراع قابل ثبت نمي باشند.

 قانون سال 1310 در این خصوص ساکت است و مقررهاي پیش بیني نکرده 
اس��ت. بنابراین باید گفت موضوعي مي تواند تحت عنوان اختراع قابل حمایت باش��د 
که صرف روش انجام تجارت نباش��د )نجفی، پیش��ین: 91(. در بس��یاري از کشورها، 
گیاه��ان و حیوانات غی��ر از میکروارگانیس��م ها، فرایندهاي اساس���اً بیولوژیکي براي 
تولید گیاهان و حیوانات، جز فرایندهاي غیر بیولوژیک و میکروبیولوژیک، نق�ش��ه ها، 
روش هاي درمان انس��ان یا حیوان، و روش هاي تش��خیصِي به کار گرفته ش��ده براي 
انس��ان یا حیوان، حوزه هایي از فناوري هس��تند که قابلیت ثبت ب��ه عنوان اختراع را 
ندارن��د )Wipo,2004: 18(. بند 3 ماده ي 27 موافقتنامه ي تریپس1 نیز مؤید مطلب 

فوق است.
ب��ه عنوان نمونه بند 2 ماده ي )L 611 )10 مجموعه ی قوانین مالکیت فکري 
فرانس��ه،2 بند 3 ماده ي یک از بخش اول قان��ون اختراعات آلمان،3 بند 2 از ماده ي 1 
بخ��ش اول قانون اختراعات انگلیس،4 بند 2 مادهي 52 کنوانس��یون اختراعات اروپا،5 
ب��ه صراحت این موارد را از حیطه ی حمایت تح��ت عنوان اختراع خارج کرده اند. این 
در حالي اس��ت که قانون گذار آمریکا، شناخت و تعیین موارد خارج از شمول حمایت 
را بر عهده ي قضات وتفس��یر ایش��ان از ماده ي )101(35 قانون اختراعات این کشور 

نهاده است.
در ای��ران، قان��ون ثبت عالئ��م و اختراع��ات مصوب 1310 در م��اده ي 6،28 
نقش��ه هاي مالي و... از حیطه ي حمایت خارج کرده اس��ت. در قانون س��ال 1386 نیز 

1. Agreement on Trade-Related aspects of Intellectual property Rights, article 
27(3).
2. France intellectual property code.op.cit, article L611 (10).
3. Germany patent Act as Amended by the Act on Improvement of enforcement of 
intellectual property Rights of 31 July 2009.
4. United Kingdom patent act 1977, op.cit, parts I.
5. European patent convention, op.cit, article 52.

6. ب��رای امور ذیل نمی توان تقاضای ثبت نمود: 1( نقش��ه های مالی؛ 2( ه��ر اختراع یا تکمیلی که مخل انتظامات 
عمومی یا منافی عفت یا مخالف حفظ الصحه عمومی باشد؛ 3( فرمول ها و ترکیبات دوایی.
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مطابق ماده ي 1،4 روش های تشخیص و معالجه ي بیماري هاي انسان یا حیوان، منابع 
ژنتی��ک و اجزای ژنتیک تنش��کیل دهنده ي آن ها و هم چنی��ن فرایندهاي بیولوژیک 

تولید آن ها، از حیطه ي حمایت تحت عنوان اختراع، خارج شده اند.

2. عدم مغايرت اختراع با نظم عمومي
اختراع ادعایی حتي اگر تمامي شرایط فوق را دارا باشد اما ثبت آن در مرجع 
ثبت، آثاري مغایر با نظم عمومي2 داشته باشد، قابل ثبت نبوده و از ثبت آن جلوگیري 

مي شود.3
شرط اخیر یکي از شرط هاي بسیار حساس و در عین حال مبهم در زمینه ي 
ثبت اختراعات است و این ابهام به خاطر مفهوم غیر دقیق نظم عمومي است )بنگرید 
ب��ه: صادق��ي، 1384: 91-90(. برخي نظ��م عمومي را مجموع��ه ی قواعد و پایه هاي 
اساس��ي مرتبط با حس��ن جریان امور راجع به ادارهي کش��ور و حفظ امنیت، اخالق، 
نظام اجتماعي، سیاس��ي و اقتصادي دانسته؛ که تجاوز به آن ها میسر نیست )جعفري 
لنگرودي، 1377: 717(. این قواعد به عنوان قواعد حافظ جامعه، مانع ش��کل گیري یا 
اجراي اعمال حقوقي مي شوند که برخالف آن ها باشد. در مورد اعطاي گواهي اختراع 
به مخترع نیز به همین ترتیب اس��ت؛ یعني حمای��ت ازحق خصوصي مخترع باید در 
راس��تاي حفظ پایه هاي اساس��ي موجود در جامعه باشد. البته برخي معتقدند که حق 
ثبت اختراع را نبایس��تي با مفاهیم مبهمي چون نظم عمومي در آمیخت و حق مزبور 
باید نس��بت به این مالحظات و مباني، بي طرف باش��د؛ زیرا این حق صرفاً حق سلبي 

1. موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج اس��ت :... ج- روش های تش��خیص و معالجه بیماری های انس��ان یا 
حیوان ...؛ د- منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آن ها و هم چنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آن ها.

2. Pubic order.
3. از این مطلب روشن مي گردد که اگر موضوعي فاقد شرایطي چون تازگي، گام ابتکاري یا کاربرد صنعتي باشد، 
تخصصاً  از ش��مول اختراعات و به تبع آن از ش��مول حمایت خارج اس��ت، ولي در مورد شرط سلبي نظم عمومي، 
اختراع ادعایي، تمامي ش��رایط ماهوي اختراع، مانند تازگي، گام ابتکاري و کاربرد صنعتي را دارا است. اما به علت 
وج��ود یک مان��ع خارجي یعني نظم عمومي، از ثبت آن ممانعت مي ش��ود. یعني این دس��ته از اختراعات به نحو 
تخصیص از ش��مول اختراعات قابل ثبت خارج هستند. البته در قوانین موضوعه ي کشورهایي نظیر آمریکا و کانادا 

که به »استثناي« نظم عمومي تصریح شده است، رعایت آن از طریق شرط مفید بودن محقق مي گردد.
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براي مخترع به وجود نمي آورد. یعنی این حق را صرفاً براي مخترع به وجود نمي آورد 
تا دیگران را از اس��تفاده ي از محصول اختراع ش��ده منع نماید بلکه منطقه اي ممنوعه 
ایج��اد می نماید که مخترع بتواند حق بهره ب��رداري از اختراع را در آن اعمال کند. بر 
مبناي این حق، دارنده ي ورقه ی اختراع قادر است تا از اختراعش بهره برداري تجاري 
کن��د؛ مگر این که به دلیل غیر مترقبه اي، اجراي اختراع محدود ش��ود. بنابراین، حق 
ناش��ی از ثبت اختراع، حقي دو جانبه اس��ت؛ یعني دارای دو جنبه ي سلبي و ایجابي 

)drahos, 1999, pp.441-449( است
  این استدالل را نمي توان پذیرفت و حق ثبت اختراع را نباید مطلق و بي قید 
و ش��رط گذاش��ت؛ زیرا این حق در برخي موارد آمیخته با مالحظات دیگري است که 
مقدم یا دس��ت کم موازي با حق خصوصي مخترع مي باش��د. از ای��ن رو، قانون گذار و 
ادارات ثبت اختراع، به عنوان مقام عالِي اعطاي حق انحصاري به مخترع، مس��ؤولیتي 
حیاتي در بررس��ي مطلوبیت اعطاي حق مالکیت به مخترع و مشروعیت بخشیدن به 
اختراع��ات برعهده دارند )صادقی، 1387: 412(. ل��ذا در اغلب قوانین ومقررات ملي، 
منطقه اي و بین المللي، مجوز اس��تثنا شدن اختراعات مغایر با نظم عمومي را از ثبت، 

مورد تصریح قرار گرفته است.1
 در موافقت نام��ه ی تریپ��س، مطاب��ق بند 9 م��اده ي 27 و بع��د از آن، که به 
طرز وس��یع حق ثبت اختراع به رسمیت شناخته مي ش��ود، در بند 2 استثناء نمودن 
اختراعات مغایر با نظم عمومي مقرر ش��ده اس��ت. این بند به اعضا اجازه مي دهد تا از 
ثب��ت اختراعاتي که ممانعت از اس��تفاده ي تجاري از آن ها ب��راي حفظ نظم عمومي 
ضرورت دارد، خودداري نمایند؛ مشروط بر این که چنین استثنایي صرفاً به خاطر این 

نباشد که قانونشان چنین استفاده اي را منع کرده باشد.2

1. ش��اید بتوان قانون انحصارات 1633 بریتانیا را قدیمي ترین قانوني دانست که به مباني نظم عمومي و اجتماعي 
ثبت اختراع توجه کرده اس��ت. بخش 6 این قانون، س��ه محدودیت را براي ثبت اختراع در نظر گرفته اس��ت. یک 
اختراع نباید برخالف قانون باشد، دیگر اینکه اختراع، با باال بودن قیمت ها یا آسیب رساندن به تجارت، مخل دولت 

نباشد و باالخره این که اختراع نباید به طور کلي نامناسب باشد.
2. ذک��ر این اس��تثناء در تریپس، با اخت��الف نظرهایي همراه بود. بدین ترتیب که دول��ت ایاالت متحده ي آمریکا 
در جری��ان تصویب موافقت نامه، خواهان قابل ثبت ش��ناختن انواع مختلف اختراعات اع��م از فرآورده و فرایند در 
تمامي فناوري ها بود اما اروپایي ها خواهان مس��تثني ش��دن اختراعات مغایر نظم عمومي و اخالق بودند که نهایتاً 
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در مق��ررات ملي نی��ز امروزه قانون گذاِر کش��ورهاي توس��عه یافته و در حال 
توسعه، نظم عمومي را به عنوان استثنایي بر اختراعات قابل ثبت، پیش بیني کرده اند. 
 611L)17( 2 قانون ثبت اختراعات آلمان و بند »الف« ماده ی)ب��راي نمونه بخش )1
قانون مالکیت فکري فرانس��ه، گویاي همین استثناء می باشند. ماده ی 32 قانون ثبت 
اختراع��ات ژاپ��ن نیز مقرر داش��ته اس��ت: »اختراعاتي که به نظم عموم��ي، اخالق یا 
سالمت عمومي آسیب مي زنند، قابل ثبت نمي باشند«. هم چنین ماده ي 5 قانون ثبت 
اختراع��ات چنین بیان مي دارد: »به اختراعي ک��ه مخالف با قوانین حکومت یا اخالق 

اجتماعي یا مضر به مصلحت همگاني باشد، گواهینامه ي اختراع اعطا نخواهد شد«.
در قان��ون اختراعات آمریکا به اس��تثناء اختراع مغایر ب��ا نظم عمومي تصریح 
نش��ده است، اما ش��اید بتوان با تفسیر شرط »مفید بودن« اختراع در قانون اختراعات 
این کشور، )نوروزي، 1381، ص 177(؛ چنین استثنایي را استنباط نمود؛ زیرا برخي 
مواقع، موضوِع اختراع ش��ده، عالوه بر فایده، ضرر ه��م دارد. در این گونه موارد باید با 
مراجعه ي به نظر کارشناسان، هر دو جنبه را با هم سنجید و اگر پس از مقایسه بتوان 
صرفاً به آن اختراِع »مفید« اطالق کرد؛ از این جهت اختراع را واجد ش��رایط دانست. 
در هنگام مقایس��ه ی این دو جنبه از اختراع، قطعاً لحاظ نظم عمومي مي تواند نقشي 

اساسي داشته باشد.
 بن��د »ب« ماده ي 3 قانون اختراع��ات هند، اختراعات مغایر با نظم عمومي و 

اخالق را غیر قابل ثبت معرفي کرده است.
 حقوق ایران نیز حاوي چنین اس��تثنایي مي باش��د. مطابق بند 2 ماده ي 28 
قانون مصوب 1310 »براي هر اختراع یا تکمیل اختراعي که مخل انتظامات عمومي یا 
منافي عفت یا مخالف حفظ الصحه عمومي باشد« نمي توان تقاضاي ثبت اختراع نمود. 
در قانون س��ال 1386 نیز به اس��تثناي نظم عمومي اشاره شده است. مطابق بند »و« 
ماده ي 4 این قانون: »اختراعاتي که بهره برداري از آن ها خالف موازین ش��رعي یا نظم 

عمومي و اخالق حسنه باشد«، از حیطه ی حمایت از اختراع خارج هستند.

نوعي مصالحه میان آن ها برقرار شد و طي بندهاي 1 و 2 ماده ي 27 موافقتنامه، خواسته ی هر دو طرف به نوعي 
برآورده شد.



شماره های 13و14
تعالي حقوق/ 

حامد نجفی
73

يافته های پژوهش
ب��ا نگاهی به قوانین و مق��ررات ملی، منطقه ای و بین الملل��ی و قوانین ایران، 
می توان به این نتیجه رس��ید که موضوعاتی اختراع تلقی شده و قابل حمایت هستند 
که مش��مول برخی اختراعات مهِم فاقد کارب��رد در صنعت و یا برخی عناوین و موارد 
دیگر نباشند. کشفیات، تئوری های علمی و ریاضی، برنامه ها، قواعد یا روش های مرتبط 
ب��ا فعالیت های فک��ری، برنامه های رایانه ای و روش های تج��ارت، مهم ترین اختراعات 
فاق��د کاربرد در صنعت هس��تند. برخ��ی از این مصادیق مانن��د برنامه های رایانه ای و 
روش ه��ای تجارت، در حال حاضر با ش��رایط خاصی قابل حمایت اعالم ش��ده اند، اما 
در برخی کش��ورها، هنوز ه��م از ثبت چنین اختراعاتی خودداری می ش��ود. عالوه بر 
این، در بس��یاري از کش��ورها، گیاهان و حیوانات غیر از میکروارگانیسم ها، فرایندهاي 
اساس��اً بیولوژیک��ي براي تولید گیاه��ان و حیوانات، جز فراینده��اي غیر بیولوژیک و 
میکروبیولوژیک، نقش��ه ها، روشه اي درمان انس��ان یا حیوان، و روشه اي تشخیصِي به 
کار گرفته ش��ده براي انس��ان یا حیوان، حوزه هایي از فناوري هستند که قابلیت ثبت 
ب��ه عنوان اختراع را ندارند. نظم عمومی نیز با مفهوم غیردقیق و مبهم خود، در اغلب 
نظام های حقوقی از جمله حقوق ایران، مانعی برای ثبت موضوعات و اختراعاتی است 
که به رغم دارا بودن ش��رایط ایجابی و دیگر شرایط سلبی، آثاری مغایر با نظم عمومی 

دارند.
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