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چکیده

نحوۀ حمایت از مخترعين صنعت دفاعي از چالشبرانگيزترین موضوعات حقوق مالکيت فکری بهحساب
ميآید .مسئله این است که از یکسو ،طبق قواعد عام حقوق مالکيت فکری ،حمایت از طریق اعطای پتنت
(بهعنوان سندی دال بر مالکيت و حق بهرهبرداری انحصاری) مستلزم افشای اطالعات مربوط به اختراع است
و از سوی دیگر ،ضرورتهای دفاعي کشور ،اقتضای حفظ محرمانگي این اختراعات را دارد؛ به همين دليل
این سؤال مطرح ميشود که آیا حقوق مادی قابلاعطا به مخترعين صنعت دفاعي و در کل ،روش حمایت از
این مخترعين باید همانند روش حمایت از سایر مخترعين (مخترعين غيردفاعي) باشد؟ در مقالۀ حاضر،
درصدد هستيم مطالعهای تطبيقي در خصوص حقوق مادی قابلاعطا به مخترعين صنعت دفاعي در کشورهای
چين ،روسيه ،آمریکا و ایران انجام دهيم تا با بهرهگيری از تجربيات این کشورها ،نظام حقوقي مناسب در
خصوص حقوق مادی مخترعين صنعت دفاعي را شناسایي و معرفي کنيم؛ در نهایت چنين نتيجه ميگيریم که
اوالً به دليل محدودیتهای اجتنابناپذیر ناشي از محرمانگي اختراعات دفاعي و نظارت دولت بر بهرهبرداری
از این اختراعات ،پرداخت مبلغي به عنوان غرامت یا پاداش در کنار حق مالکانۀ انحصاری کامالً منطقي و
همسو با مصالح اقتصادی و دفاعي بوده و ثانياً ،صدور گواهي برای حمایت از مخترعين صنعت دفاعي ،هيچ
مغایرتي با مباني نظام حقوق مالکيت فکری ندارد.
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مقدمه

نظام حقوق مالکيت فکری در بخش اختراعات در تالش است با اعطای حقوق انحصاری،
مخترعين و سرمایهگذاران را به ادامۀ فعاليتهای فکری و سرمایهگذاری در این عرصه تشویق
کند؛ همچنين ثبت اختراعات به افشای اطالعات مربوط به آنها منوط بوده که این ميتواند
آثار مثبتي ازجمله فراهمآمدن منبع و پایهای برای فعاليتهای علمي آینده و جلوگيری از
کارهای موازی در پي داشته باشد ( .)Suthersanen and others, 2007: 9با وجود کتمانناپذیر
بودن اهميت افشای اطالعات ،اگر اختراع مورد نظر در حوزۀ صنایع دفاعي انجام شده باشد،
افشای اطالعات مربوط به آن ميتواند آثار و تبعات ناگواری برای امنيت ملي داشته باشد؛ زیرا
اطالعاتي که در شرایط اضطرار و جنگ ميتواند برگ برندۀ کشور باشد ،در دسترس همگان،
از جمله دشمن قرار ميگيرد و عمالً برتری کشور نسبت به دشمن خنثي ميشود؛ با این
مالحظات است که جهت حفظ امنيت ملي ،حفظ محرمانهبودن این قبيل اختراعات و عدم
افشای اطالعات مربوط به آنها بسيار ضروری تلقي ميشود.
از سوی دیگر باید توجه شود که اگر حمایت حقوقي مناسبي از مخترعين و نوآوران این
حوزه صورت نگيرد ،این اشخاص انگيزۀ خود را نسبت به ادامۀ کار و فعاليتهای فکری از
دست ميدهند و ميزان فعاليتهای فکری در حوزۀ صنایع دفاعي بهطور چشمگيری کاهش
ميیابد و در نتيجه ،امنيت کشور در معرض خطر قرار ميگيرد ()Maune, 2012: 473؛ بنابراین
حساسيت زیادی در تدوین قواعد حقوقي مربوط به اختراعات صنعت دفاعي که امنيت ملي
کشورها اقتضای حفظ محرمانگي آنها را دارد ،احساس ميشود؛ مقررات این حوزه از حقوق،
همانند تيغ دو لبهای است که مغفولماندن هر یک از مالحظات مربوط به محرمانگي و حفظ
حقوق اشخاص ،ميتواند آثار و تبعات ناگواری داشته باشد؛ از این رو باید از افراط و تفریط
در زمينۀ دو مالحظۀ محرمانگي و حقوق اشخاص اجتناب شود.
با توجه به حساسيت باالی حقوق مخترعين صنعت دفاعي و محرمانگي این قبيل
اختراعات ،اغلب کشورها مقررات خاصي را در این خصوص تدوین نمودهاند؛ کشور ما نيز از
این قاعده مستثني نبوده و حمایت حقوقي نسبت به اینگونه اختراعات بر اساس آیيننامه ثبت
اختراعات و اکتشافات صنعت دفاعي مصوب  5334که در سالهای  5312 ،5310 ،5337و
 5311مورد اصالح قرار گرفت ،به عمل ميآید.
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به مخترعين صنعت دفاعي ميباشد .منظور از حقوق مادی (بهعنوان مفهومي در مقابل حقوق
معنوی ،)2مجموعه حقوق و امتيازات اقتصادی است که دولتها به نمایندگي از جامعه و به
پاسداشت تالش فکری مخترعين به آنها اعطا ميکنند؛ حال ممکن است این حقوق از نوع
حق بهرهبرداری انحصاری و یا مبلغي بهعنوان پاداش باشد .در طول تاریخ حقوق مالکيت
فکری جوامع گوناگون به فراخور مصالح و نيازهای اقتصادی خود یکي از این دو مصداق از
حقوق مادی را به اشخاص اعطا ميکردند (خدمتگزار)31 :5315 ،؛ دليل طرح این مسئله آن
است که مهمترین تفاوت اختراعات دفاعي با اختراعات غير دفاعي ،ضرورت حفظ محرمانگي
اختراعات دفاعي است؛ در حالي که یکي از شرایط ثبت اختراع و صدور پتنت( 3بهعنوان
سندی دال بر مالکيت و حق انحصاری) افشای اطالعات مربوط به آن اختراع ميباشد؛ به بيان
دیگر با توجه به اینکه یکي از شرایط اعطای حق بهرهبرداری انحصاری از اختراع (که از لوازم
صدور پتنت است) افشای اختراع است؛ این سؤال مطرح ميشود که آیا درخصوص اختراعات
صنعت دفاعي که مصالح دفاعي کشور حفظ محرمانگي آنها را ميطلبد هم باید همانند سایر
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مسئلۀ پژوهش حاضر ،شناسایي مصالح دفاعي کشور درخصوص حقوق مادی 5قابل اعطا

اختراعات ،حق مالکانۀ انحصاری اعطا شود یا حق مادی باید از نوع دیگری باشد؟
در خصوص این موضوع ،هيچ تحقيقي در ادبيات حقوقي ایران به چشم نميخورد؛ البته
آثاری به زبان انگليسي توسط نویسندگان خارجي به رشتۀ تحریر درآمده است که در این
نوشتار مورد استفاده قرارگرفتهاند؛ مهمترین اثر در این خصوص ،کتاب «ثبت اختراعات
محرمانه در اتحاد جماهير شوروی و روسيه» 4نوشتۀ جان مارتنز 1است که به بحث ثبت
اختراعات محرمانه ،تاریخچه و شرایط کلي و ماهوی آن اختصاص دارد .مقالۀ حمایت از
مخترعين خصوصي در چارچوب مقررات دورۀ صلح قانون محرمانگي اختراع 6نوشتۀ سبينگ
لي 7اثری دیگر است که موضوع را در نظام حقوقي آمریکا مورد بررسي قرار داده است.
1. Economic Rights
2. Moral Rights
3. Patent
4. Secret Patenting in the U.S.S.R and Russia, Deep North Press, 2010
5. Martons John A.
6. Protecting the Private Inventors Under the Peacetime Provisions of the Invention
Secrecy Act, Berkley Technology Law Journal, Vol 12, 1997
7. Lee, Sabing H
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نظر به نوپا بودن بحث اختراعات صنعت دفاعي در ادبيات حقوقي ایران ،انجام مطالعات
تطبيقي در این زمينه برای شناسایي نقاط ضعف و قوت مقررات کشورمان و بهرهگيری از
تجربيات و دستاوردهای کشورهای دیگر بسيار ضروری بهنظر ميرسد؛ از این رو در مقالۀ
حاضر به مطالعۀ حقوق مادی مخترعين صنعت دفاعي در کشورهای چين ،روسيه ،آمریکا و
ایران خواهيم پرداخت؛ دليل انتخاب این کشورها در درجۀ اول ،توسعۀ آنها در حوزۀ صنایع
دفاعي و در درجۀ دوم ،تفاوت خاستگاه و اسلوبهای حقوقي این کشورها است که مطالعۀ
مقایسهای را معنادار ميکند.
سؤال اصلي مقاله بدین صورت است :با توجه به ضرورت حفظ محرمانگي اختراعات
صنعت دفاعي که مغایر با شرایط شکلي ثبت اختراعات و صدور پتنت است ،حقوق مادی قابل
اعطا به مخترعين صنعت دفاعي در ایران از چه نوع باید باشد؟ به بيان دیگر آیا باید به این
قبيل مخترعين ،پتنت (که سندی دال بر حقوق مالکانۀ انحصاری است) اعطا شود یا باید روش
دیگری برای حمایت از آنها اتخاذ شود؟ در خصوص پاسخ به سؤال اصلي تالش خواهيم
کرد تا به دو سؤال فرعي پاسخ گویيم .5 :ماهيت و ویژگي حق مادی مخترعين صنعت دفاعي
در کشورهای چين ،روسيه ،آمریکا و ایران چيست؟ در واقع با تحليل رویکردهای اتخاذ شده
در کشورهای مذکور و بهرهگيری از تجربيات آنها قصد داریم حقوق مادی قابل اعطا در ایران
را شناسایي کنيم؛  .2آیا پذیرش حمایت از طریق صدور پتنت و اعطای حق بهرهبرداری
انحصاری در خصوص اختراعات محرمانه که اطالعات آنها افشا نميشود ،با مباني حقوق
مالکيت فکری در تضاد نيست؟ در دو گفتار تالش ميکنيم تا به این سؤاالت پاسخ دهيم؛ لذا
پيش از ورود به مباحث اصلي ،برای تکميل مقدمه به تبيين تاریخچۀ بحث و قوانين و مقررات
موجود در کشورهای موردنظر خواهيم پرداخت.
گفتار نخست .تاریخچۀ بحث و قوانین موجود در کشورهای چین ،روسیه ،آمریکا و ایران

در این گفتار ،درصدد بررسي پيشينۀ بحث حقوق اختراعات صنعت دفاعي با تأکيد بر
حقوق مادی مخترعين در کشورهای مورد بحث هستيم .مطالب را در چهار قسمت ،بهترتيب
در چين ،روسيه ،آمریکا و ایران ارائه ميکنيم:
111

پيش از آغاز قرن بيستم ،تحت تأثير تفکرات کنفوسيوس ،حمایت از مالکيت فکری هيچ
جایگاهي در چين نداشت ()Gabriel, 2008: 325؛ خالصۀ دیدگاه کنفوسيوس این است که
دستاوردهای فکری بشر بيش از اینکه معلول ذهن یک شخص باشد ،مرهون محيطي که
مقدمات آن را فراهم آورده است هستند و به همين جهت ،طبيعت و محيط ،بيشترین نقش را
در خلق اختراعات دارند؛ درنتيجه از پدیدآورندگان اموال فکری به عنوان اموالي که قابليت
ورود به ملکيت اشخاص را داشته باشند حمایت نميشد؛ با این حال در سال  ،5152پس از
روی کار آمدن سلسلۀ کوئينگ ،بنا بر مالحظات و سياستهایي از جمله برقراری ارتباط با
غرب و جذب سرمایهگذاری خارجي ،قانوني در چين به تصویب رسيد که از طریق اعطای
پتنت از مخترعين حمایت مينمود (.)Oksenberg and Others, 1996: 10-11
بعد از جنگ جهاني دوم ،کمونيستهای چين ،قدرت را در دست گرفتند و مائو رهبر این
کشور شد .در پي توسعۀ تفکرات کمونيستي و تغيير سياستهای اقتصادی در چين ،فرایند
اصالح قوانين و از جمله قوانين مربوط به مالکيت فکری در این کشور آغاز شد؛ در این
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قسمت نخست  .چین

راستا در سال  5110قانون جدیدی به تصویب رسيد که در این زمينه منطبق با قوانين شوروی
بود؛ بهموجب این قانون و اصالحات آن در سال  ،5163حمایت از طریق نظام پاداش 5صورت
ميگرفت؛ یعني مالکيت اختراع به دولت واگذار ميشد و بهجای پتنت ،سندی به نام تصدیق
مخترعين 2به مخترعين داده ميشد .تصدیق مخترعين سندی دال بر حقوق معنوی مخترع بود
و همراه با مبلغي به عنوان پاداش در اختيار مخترع قرار ميگرفت ((Gabriel, Op.cit: 325؛ در
این دوره ،مائو اهميت زیادی برای دفاع ملي قائل بود؛ طوری که تا سال  5111بيش از 500
مؤسسه با هدف توسعۀ صنایع دفاعي در این کشور مورد بهرهبرداری قرار گرفتند
)2014: 1

(Bo and

Qun,؛ با این حال مقررهای که به طور خاص به بحث اختراعات صنعت دفاعي

پرداخته باشد به تصویب نرسيد.

1. Reward System
2. Inventor’s Certificate
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بعد از پایان دورۀ مائو در سال  5171تمایالت ضد کمونيستي در چين قوت گرفت و دنگ
ژائوپينگ زمامدار امور شد؛ در نتيجۀ این تغييرات ،مجدداً تفکر پذیرش مالکيت خصوصي
اشخاص بر پدیدههای فکری در چين مطرح شد و در همين راستا ،در سال  5134قانون جدید
اختراعات چين ،نظام پتنت 5را جهت حمایت از مخترعين مورد حکم قرار داد (

Nie, 2006:

)182؛ بعدها در سال  5115قانوني با عنوان قانون پتنت دفاع ملي 2در این کشور به تصویب
رسيد که همانند قانون اختراعات  5134از طریق نظام پتنت به حمایت از مخترعين صنعت
دفاعي ميپرداخت .در سال  ،2003رکن قانونگذاری کميسيون مرکزی نظامي 3،یعني دپارتمان
عمومي تسليحات 4،با انجام اصالحاتي در قانون حق اختراع دفاع ملي  ،5115قانون جدیدی را
پس از موافقت کميسيون مرکزی نظامي و شورای دولتي به تصویب رساندند که در سال 2004
الزماالجرا شد

(2008: 30

)Cheung,؛ بنابراین در چين قانوني مجزی و مستقل در زمينۀ

اختراعات صنعت دفاعي به تصویب رسيده و طبق مادۀ  4قانون اختراعات  2003چين ،ثبت
اختراعات مربوط به دفاع ملي که مصالح اجتماعي ،حفظ محرمانگي آنها را اقتضا مينماید،
باید بر اساس مقررات شکلي و ماهوی این قانون انجام شود.
قسمت دوم .روسیه

تا پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروی و تشکيل فدراسيون روسيه ،تحت تأثير تفکرات
کمونيستي رهبران شوروی ،نظام مالکيت خصوصي اشخاص در تمام سطوح ،از جمله مالکيت
فکری کامالً مطرود و مردود بود؛ البته سير تاریخي قضيه بدین قرار است که از سال  5316در
روسيه نظام مالکيت خصوصي و به تعبير دیگر ،نظام پتنت مورد پذیرش قرار گرفت
 )Patent Systam( .5منظور از نظام پتنت که اصطالحي رایج در ادبيات بحث حاضر ميباشد ،آن نوع نظام
حمایتي در حقوق مالکيت فکری است که بهموجب آن با صدور سندی به نام پتنت که دال بر مالکيت و حقوق
انحصاری دارندۀ آن بر اختراع است به حمایت از مخترعين پرداخته ميشود .در طول تاریخ حقوق مالکيت فکری
از طرق دیگری ،منجمله نظام پاداش نيز از مخترعين حمایت به عمل آمده است .همانطور که در متن اشاره شد
در نظام پاداش ،سندی به نام تصدیق مخترعين اعطا ميشد که صرفاً دال بر حقوق معنوی مخترعين بود و بههمراه
آن سند ،مبلغي بهعنوان پاداش هم در اختيار شخص قرار ميگرفت اما مالکيت از آن دولت بود.

()Jhon A. Martens, Secret Patenting in U.S.S.R and Russia, p49

2. Law of National Defense Patent
3. Central Military Commission
4. General Armament Department

111

تفکرات مارکسيستي ،انتقادهایي نسبت به مالکيت خصوصي اختراعات مطرح گردید
()Martens, 2010:p33؛ در نتيجه از سال  5151با تصویب قانون اختراعات تا فروپاشي اتحاد
جماهير شوروی ،رویۀ موجود در این کشور اینگونه بود که به مخترعين ،بهجای اعطای پتنت
و حق انحصاری ،تصدیق مخترعين و به همراه آن ،مبلغي بهعنوان پاداش داده ميشد و مالکيت
اختراع به دولت تعلق ميگرفت؛ البته بنا بر برخي مالحظات اقتصادی در حدفاصل بين
سالهای  5124و  5135حمایت از مخترعين از مجرای نظام پتنت به عمل ميآمد و همچنين
از سال  5135برای جلب رضایت اشخاص خارجي که متقاضي ثبت اختراع در شوروی بودند،
عالوه بر نظام پاداش و تصدیق مخترعين ،امکان انتخاب نظام پتنت جهت حمایت پيشبيني
شده بود؛ یعني متقاضيان ثبت ميتوانستند روش حمایت را خودشان انتخاب نمایند؛ البته در
عمل ،تنها متقاضيان خارجي به نظام پتنت روی ميآوردند؛ زیرا مزایای چشمگيری در نظام
تصدیق مخترعين برای اتباع شوروی وجود داشت که باعث ميشد از نظام پتنت و تحصيل
مالکيت انحصاری اختراعات خود صرفنظر نمایند (.)Burrus, 1962: 695.Ibid: 36

حقوق مادی مخترعين صنایع دفاعي (مطالعه تطبيقي در چين ،روسيه ،آمریکا...

()Belogolova and Others, 2005: 8؛ اما پس از انقالب بلشویکها در سال  5157و غالب شدن

در دوران اتحاد جماهير شوروی اهميت زیادی به بحث اختراعات محرمانه ،ازجمله
اختراعات محرمانۀ دفاعي داده ميشد .مواد متعددی در قوانين  5111 ،5145 ،5135 ،5151و
 5173به بحث اختراعات محرمانه اختصاص داده شد؛ البته مقررهای مجزی از قوانين عام
مالکيت فکری جهت حمایت از اختراعات محرمانه به تصویب نرسيد و در همان قواعد عام،
موادی به بحث اختراعات محرمانه اختصاص یافت؛ همچنين باید توجه داشت که نظر به
ساختار سوسياليستي و کمونيستي کشور ،هيچگونه بحث خاصي پيرامون حقوق مادی اشخاص
وجود نداشت و اختالفنظرها و تغييرات قوانين صرفاً در خصوص مرجع صالح جهت
رسيدگي و ثبت اختراع بود (.)Martens, Op. cit: 37
بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروی گرایش چشمگيری به سمت آموزههای اقتصادی
غربي و پذیرش بازار آزاد بهوجود آمد .با تصویب قانون جدید اختراعات در سال  ،5112نظام
مالکيت خصوصي اختراعات بهصراحت مورد پذیرش قرار گرفت و بهموجب قانون ،مقرر شد
که مخترعين از طریق صدور پتنت مورد حمایت قرار گيرند؛ با این حال هيچ بحثي پيرامون
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اختراعات محرمانه مطرح نشد؛ متعاقباً در سال  ،5113یک طرح قانوني در خصوص اختراعات
محرمانه توسط ریاست جمهوری پيشنهاد شد که البته به تصویب نهایي نرسيد؛ بعدها در
سالهای  5116 ،5114و  5113پيشنویسهایي ارائه شدند که یکي پس از دیگری با مخالفت
رئيسجمهور ،امکان تصویب آنها منتفي شد؛ در نهایت در  7فوریه  2003قانون جدیدی
درخصوص حمایت از اختراعات محرمانه به تصویب رسيد؛ در سال  2006این قانون در قالب
قسمتي از بخش  4قانون مدني فدراسيون روسيه به تصویب رسيد و توسط رئيسجمهور
روسيه امضا شد ()Martens, Op. cit: 178؛ بنابراین بخشي از قانون اختراعات روسيه به بحث
اختراعات محرمانه ،اعم از اختراعات صنعت دفاعي ،اختصاص داده شده و مقررۀ مجزایي در
این زمينه وجود ندارد.
قسمت سوم .آمریکا

قانونگذاری در حوزۀ حقوق مالکيت فکری و حمایت از اختراعات در آمریکا به سال
 5710بازميگردد و اصوالً همواره این حمایت از طریق صدور پتنت بهعمل آمده است .تا
پيش از آغاز جنگ جهاني اول در سال  5154هيچ تفاوتي در روش حمایت از مخترعين
دفاعي و غير دفاعي وجود نداشته است؛ در نتيجه ،تمام اختراعات اعم از دفاعي و غير دفاعي
افشا ميشدند و در مقابل ،به مخترعين حقوق انحصاری اعطا ميشد؛ با این حال از سال 5154
مقارن با آغاز جنگ جهاني اول ،نگرانيهای مربوط به امنيت ملي موجب شد کنگره در  6اکتبر
 5157قانوني تصویب کند که بهموجب آن در خصوص اختراعاتي که افشای اطالعات مربوط
به آنها مضر به حال جامعه و امنيت ملي و مالحظات دفاعي کشور باشد ،دستور محرمانگي

5

صادر شود؛ ضمن اینکه تا زمان رفع محرمانگي ،امکان صدور پتنت وجود نداشت و تنها بعد
از رفع آن و صدور پتنت ،امکان مراجعۀ دارندۀ پتنت به دادگاه جهت دریافت غرامت
پيشبينيشده بود؛ بهموجب این قانون ،مدت محرمانگي تا پایان جنگ جهاني اول بود؛
همچنين مبنای دریافت غرامت ،بهرهبرداری دولت از اختراع بود و از این رو ميتوان ماهيت
غرامت را معادل اجرتالمثل 2دانست (.)Bell, 2005: 1
1. Secrecy Order
2. Remuneration
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خبری از محرمانگي اختراعات دفاعي نبود و نسبت به تمام اختراعات ،مشروط به تحقق
شرایط ماهوی و شکلي ،پتنت صادر ميشد .در سال  ،5140یعني در آستانۀ پيوستن آمریکا به
غائلۀ جنگ جهاني دوم ،مجدداً قانوني جهت محرمانگي اختراعات به تصویب رسيد؛ محتوای
قانون بدین ترتيب بود که اختراعات دفاعي باید تا پایان جنگ به شکل محرمانه حفظ ميشدند
(.)Lee, 1998: 350
بعد از پایان جنگ جهاني دوم ،موقعيت خاص دنيا در آن زمان ،بهخصوص موقعيت
شوروی به عنوان تهدیدی بزرگ برای آمریکا باعث شد ایدۀ تدوین و تصویب قانوني مطرح
شود که بهموجب آن در دوران صلح نيز محرمانگي بعضي از اختراعات حفظ شود؛ بهموجب
این قانون که در سال  5115به تصویب رسيد ،مدت محرمانگي اختراعات تا یک سال بوده که
البته قابل تمدید است؛ با این حال نظر به اینکه طبق دستور رئيسجمهور تا سال  5171یک
دورۀ ضرورت برقرار شده بود ،محرمانگي اختراعات تا آن زمان ادامه داشت (

Lee, 1998:

)351؛ در گفتارهای بعدی این مقاله به محتوای این قانون در زمينۀ حقوق مادی مخترعين
اختراعات محرمانه از جمله اختراعات صنعت دفاعي خواهيم پرداخت.

حقوق مادی مخترعين صنایع دفاعي (مطالعه تطبيقي در چين ،روسيه ،آمریکا...

بعد از پایان جنگ جهاني اول مجدداً وضعيت به حالت قبل از جنگ بازگشت؛ یعني هيچ

قسمت چهارم .ایران

در ایران حمایت نسبت به اختراعات برای اولين بار بر اساس قانون ثبت اختراعات و
عالئم تجاری  5350و از مجرای صدور پتنت که در آن قانون ورقۀ ثبت اختراع ناميده شد،

5

آغاز گردید؛ اما هيچ اشارهای به اختراعات دفاعي و نحوۀ حمایت از آنها نشد؛ همچنين در
قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتي و عالئم تجاری مصوب  5336نيز هيچ اشارهای به
بحث اختراعات محرمانه نشده است.
عليرغم عدم پيشبيني موضوع در قوانين عام مالکيت فکری ،فرایند ثبت و حمایت از این
اختراعات عمالً بر اساس آیيننامۀ ثبت اختراعات و اکتشافات صنعت دفاعي در وزارت دفاع
 .1مادۀ  26قانون ثبت عالئم و اختراعات " :5350هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلف صنعتي یا
فالحتي به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری ميدهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در این قانون از اکتشاف
یا اختراع خود استفاده نماید مشروط به اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در ادارۀ ثبت
اسناد تهران به ثبت رسيده باشد؛ نوشتهای که در این مورد اداره ثبت اسناد تهران ميدهد ورقۀ ثبت اختراع ناميده

ميشود".
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انجام ميشود؛ بدین توضيح که بهموجب مادۀ  7قانون تشکيل وزارت دفاع و پشتيباني
نيروهای مسلح ،این وزارتخانه در راستای انجام وظایف خود مکلف شد به تشکيل مؤسسهای
به نام مؤسسۀ آموزشي تحقيقاتي صنایع دفاعي اقدام نماید؛ اساسنامه این وزارتخانه در سال
 5370تهيه شد و به تصویب کميسيون امور دفاعي مجلس رسيد .در مادۀ  1اساسنامه وظایف
هيئت امنای مؤسسه ذکر شده است؛ بهموجب بند  1این ماده ثبت اختراعات و اکتشافات
صنعت دفاعي بر عهدۀ هيئت امنای مؤسسه ميباشد؛ این هيئت در سال  5334در راستای
وظيفۀ مذکور ،آیيننامۀ ثبت اختراعات ،اکتشافات و نوآوریهای نظامي را به تصویب رساند؛
این آیيننامه بعدها در سالهای  5312 ،5310 ،5337و  5311مورد اصالحات و تغييراتي واقع
شد.
گفتار دوم .ماهیت و ویژگیهای حق مادی مخترعین صنعت دفاعی

در این گفتار ماهيت و ویژگيهای حقوق مادی مخترعين صنعت دفاعي را به ترتيب در
کشورهای چين ،روسيه ،آمریکا و ایران مورد تحليل قرار ميدهيم؛ در واقع بر آنيم که ببينيم
برای حمایت مادی از مخترعين صنعت دفاعي که مصالح امنيتي کشورها محرمانگي اختراعات
آنها را اقتضا ميکند ،چه نوع حق مادی اعطا ميشود؛ آیا برای این قبيل اختراعات همانند
آنچه امروزه در خصوص اختراعات عادی رایج است پتنت صادر ميشود و حق مالکيت
انحصاری برای مخترع به وجود ميآید یا همانند آنچه در اتحاد جماهير شوروی و برای چند
سال در چين بنا بر مقتضيات تفکرات سوسياليستي جریان داشت ،صرفاً مبلغي پول به شخص
داده ميشود؟
قسمت اول .ماهیت و ویژگیهای حق مادی در چین

ابتدا ماهيت حق مادی مخترعين صنعت دفاعي و سپس ویژگيهای این حق را در کشور
چين مورد بررسي قرار ميدهيم.
بند اول .ماهيت حق مادی مخترعين صنعت دفاعي در چين
قانون پتنت دفاع ملي چين بهگونهای تدوین شده که با نگاهي سطحي نميتوان بهطور
دقيق حقوق مادی مخترعين صنعت دفاعي در این کشور را شناسایي نمود .به نوعي ميتوان
گفت مقررات این قانون تا حدودی مشوش بوده و همين مسئله تالش و تأمل بيشتری را
جهت شناسایي حقوق مخترعين صنعت دفاعي طلب ميکند.
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صنعت دفاعي کمک نماید ،استعمال لفظ پتنت در عنوان قانون و مواد آن است .باید توجه شود
که نظام پتنت ،نظامي است که جهت تشویق مخترعين به فعاليتهای فکری بيشتر ،به آنها
حق مالکانۀ انحصاری جهت بهرهبرداری اعطا ميکند .منظور از حق مالکانۀ انحصاری این
است که دارندۀ پتنت ميتواند مانع دیگران در بهرهبرداری (توليد ،فروش و )...شود؛ در مقابل
در زمان ثبت و پيش از دریافت گواهينامه ،متقاضي ثبت باید اطالعات مورد نظر را افشا
نماید؛ در واقع پتنت سندی دال بر مالکيت انحصاری دارندۀ آن بر اختراع موضوع ثبت است
( .)Erkal, 2006: 3, Langinier and Moschini, 2002: 1در قوانين تمام کشورها هر وقت از لفظ
پتنت استفاده شده ،به اشخاص و مخترعين حقوق انحصاری و مالکانه اعطا ميشود .نظام
پتنت ،ریشه در اقتصاد بازار و ليبراليسم دارد که در راستای تحقق مقتضيات این نظام پدید آمده
و بهموجب آن ،متقاضي ثبت ،در قبال دریافت حقوق مالکانۀ انحصاری جهت بهرهبرداری از
اختراع ،اطالعات مربوط به آن اختراع را افشا مينماید (.)Martens, Op.cit: 7
نکتۀ مهم این است که در ادبيات حقوق مالکيت فکری هر وقت قرار است حق مالکانۀ

حقوق مادی مخترعين صنایع دفاعي (مطالعه تطبيقي در چين ،روسيه ،آمریکا...

اولين چيزی که در این قانون ميتواند به شناسایي جنس و ماهيت حقوق مادی مخترعين

انحصاری به اشخاص داده نشود ،از الفاظ دیگری استفاده ميشود؛ بهطور مثال همانطور که
پيشتر اشاره شد در قرن  20در شوروی و برای چند سال در چين ،به مخترعين گواهينامهای
به نام تصدیق مخترعين اعطا ميکردند که تنها حاوی حق معنوی و به همراه مبلغي بهعنوان
پاداش به شخص داده ميشد .جالب است که همانطور که پيشتر اشاره شد در شوروی امکان
صدور پتنت هم وجود داشت (اما عمالً صدور آن صرفاً توسط اتباع خارجي درخواست
ميشد)؛ یعني متقاضيان ثبت اختراع دو راه پيش رو داشتند که یا اختراع خود را ثبت کنند و با
دریافت پتنت ،حقوق مالکانۀ انحصاری دریافت نمایند و یا با انتخاب نظام تصدیق مخترعين،
مالکيت و حقوق انحصاری از آن دولت باشد و آنها صرفاً مبلغي پاداش دریافت کنند؛ خالصه
اینکه قاعدتاً با صدور پتنت ،حقوق مالکانۀ انحصاری به شخص داده ميشود که بهموجب آن
ميتواند شخصاً به بهرهبرداری بپردازد و مانع بهرهبرداری دیگران شود.
با وجود این ظاهر ،برخي مواد قانون اختراع دفاع ملي چين اسباب ابهام و تردید نسبت به
ماهيت حق مخترعين دفاع ملي را فراهم ميآورد؛ مادۀ  27این قانون چنين مقرر نموده است:
111

مجله سياست دفاعي ،سال بيست و هفتم ،شماره  ، 501زمستان 5931

"دولت باید به دارندۀ پتنت دفاع ملي غرامت بدهد .بعد از اینکه مؤسسۀ ثبت اختراع دفاع ملي
یک پتنت دفاع ملي صادر ميکند ،باید به دارندۀ آن غرامت بدهد"...

5

با توجه به این ماده ،این سؤال مطرح ميشود که اگر واقعاً به دارندۀ پتنت ،حق مالکانه داده
ميشود (آنطور که از واژۀ پتنت بهعنوان سند دال بر مالکيت انحصاری دارنده قابل استنباط
است) دیگر چه نيازی به این غرامت است؟ ازآنجا که پرداخت غرامت با هدف جبران زیان
ناشي از عدم تحقق مالکيت خصوصي موجه مينماید ،شاید به نظر برسد لفظ پتنت با مسامحه
توسط تدوینکنندگان قانون اختراع دفاع ملي چين استعمال شده و در اصل ،تصدیقي برای
بهرسميت شناختن کار مخترعين بوده؛ یعني شبيه چيزی که در گذشته در شوروی رواج داشته،
بدون اینکه مالکيت شخص مورد پذیرش قرار گيرد؛ به بيان دیگر شاید چنين بهنظر آید که
لفظ پتنت در معنای معمول آن استعمال نشده و حق مالکيت انحصاری به شخص اعطا
نميشود.
تحليل فوقالذکر با عنایت به مادۀ  25همين قانون که محدودکنندۀ حقوق مخترع است،
تقویت ميشود؛ بهموجب این ماده" :مؤسسۀ ثبت اختراع دفاع ملي باید ظرف  3روز از تاریخ
اعطای پتنت دفاع ملي به متقاضي ،رونوشت اسناد مربوط به گواهينامه را به دپارتمان اداری
شورای دولتي و یا دپارتمان ارتش آزادی خلق ارسال کند و آنها ظرف  4ماه از تاریخ دریافت
اسناد مربوطه نظراتي در مورد بهرهبرداری از پتنت دفاع ملي ارائه کنند و نظرشان را به مؤسسۀ
ثبت اختراع دفاع ملي اعالم دارند؛" 2همچنين در مادۀ  22آمده است" :دپارتمان اداری شورای
دولتي مربوطه و یا دپارتمان اداری مربوطه در ارتش آزادی خلق ميتوانند نهادها و مؤسسات
مربوط به خودشان را برای بهرهبرداری از اختراع دفاع ملي مجاز نمایند؛ اگر الزم است
1. Art 27:"The state shall compensate the patent of a national defense patent. After the
NDPI issues a national defense patent to the patentee, it shall pay the compensation fee
"for national defense patent to the patentee of the national defense patent.
2. Art 27:"The NDPI shall, within 3 months from the day when it grants the applicant the
right of a national defense patent, submit the duplicates of the relevant documents of the
national defense patent to the corresponding administrative department of the state
council or the corresponding administrative department of the people’s liberation army,
which shall, within 4 months from the day after receipt of the duplicates of the relevant
documents, put forward opinions in writing about the exploitation of the national
"defense patent and inform the NDPI of its opinions.
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شوند ،باید یک درخواست کتبي به مؤسسۀ ثبت اختراع دفاع ملي داده شود که باید با توجه به
شرح وظایف مندرج در مادۀ  3این قانون به دپارتمان اداری دانش ،تکنولوژی و صنعت برای
دفاع ملي شورای دولتي و یا دپارتمان عمومي تسليحات برای تأیيد فرستاده شود .مؤسسۀ ثبت
اختراع دفاع ملي ،اطالعات مربوط به بهرهبرداری از اختراع دفاع ملي را ثبت و باید آن را در
مجلۀ داخلي اختراع دفاع ملي منتشر نماید"5
از مفاد مادۀ  25ميتوان چنين استنباط نمود که دو نهاد دولتي یعني دپارتمان اداری شورای
دولتي و دپارتمان ارتش آزادی خلق مراجع تصميمگيرنده در خصوص بهرهبرداری از اختراع
دفاع ملي ميباشند؛ بهنوعي همانطور که در گذشتۀ روسيه و چين مالکيت انحصاری
اختراعات از آن دولت بوده و پس از پرداخت مبلغي به عنوان پاداش به مخترع ،خود دولت،
مالک اختراع محسوب ميشد و در مورد نحوۀ بهرهبرداری از اختراعات تصميم ميگرفت ،از
مواد  25 ،27و  ،22چنين رویکردی در قانون پتنت دفاع ملي قابل استنباط به نظر ميآید؛
بهراستي با عنایت به این مواد این سؤال مطرح ميشود که این چه نوع پتنتي است که با وجود
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مؤسساتي بهجز نهادهای مربوط به خودشان برای بهرهبرداری از پتنت دفاع ملي منصوب

آن ،تصميمگيری در خصوص نحوۀ بهرهگيری از آن با دولت است و به دارنده ،خسارت داده
ميشود؟ نظام حمایتي پتنت نظامي است که در آن به دارندۀ گواهينامه ،حق انحصاری
بهرهبرداری داده ميشود و اشخاص دیگر ،از جمله دولت ،اصوالً و بهجز در موارد خاص،
دخالتي در خصوص نحوۀ بهرهبرداری ندارند؛ حال در قانون اختراع دفاع ملي چين همه چيز
برعکس شده است و ظاهراً تصميمگيرندگان در خصوص نحوۀ بهرهبرداری از اختراع
ثبتشده ،اشخاصي غير از دارندۀ گواهينامه هستند؛ با وجود این ،مواد دیگری در قانون وجود
دارند که ميتوان آنها را مهر تأیيدی بر مالکانه بودن ماهيت حق اعطایي دانست .بهموجب
1. Art 22: "The corresponding administrative department of the state council or the
corresponding administrative department of the people’s liberation Army may permit
its designated entities to exploit the national defense patents of its own system or
department. If it is necessary to designate entities to exploit a national defense patent
other than those of its own system or department, it shall file a written application to the
NDPI, which shall, in accordance with the functions as stipulated in the second
paragraph of article 3 of the present regulation , report that to the administration
department of science technology and industry for national defense of the state council
"or the GAD for approval. Upon approval, the said patent may be expired.
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مادۀ " :1مدت حمایت از اختراع دفاع ملي بيست سال است؛ این مدت از تاریخ ثبت اظهارنامه
محاسبه ميشود؛" بنابراین ميتوان گفت اگر ماهيت حق مخترع صنعت دفاعي پاداش و یا
غرامت باشد ،نظر به اینکه طبق مادۀ  27این مبلغ یکبار پرداخت ميشود ،دیگر مجالي برای
بحث مدت حمایت باقي نميماند .بحث مدت حمایت اصوالً زماني قابليت طرح دارد که
نسبت به اختراع حق مالکانه وجود داشته باشد و در این خصوص نياز باشد مدت این حق
مالکانه و انحصاری مشخص شود؛ همچنين در مواد  3 ،7و  24قانون مورد بحث ،امکان انتقال
حق مربوط به پتنت دفاع ملي و انعقاد قرارداد ليسانس توسط دارندۀ پتنت دفاع ملي با رعایت
تشریفاتي که در بخش بعد به آن اشاره ميکنيم ،پيشبيني شده است؛ از این رو ميتوان گفت
قطعاً دارندۀ پتنت ،حق مالکانه دارد که ميتواند آن را به دیگران واگذار نماید .به نوعي ميتوان
گفت مفاد این مواد بهگونهای است که نشان ميدهد حقوق موردنظر ،از جنس مالکيت
ميباشد.
اگر واقعاً حق دارندۀ گواهينامه از جنس مالکيت نيست ،پس چه چيز در طول مدت
بيست سال حمایت قابل واگذاری است؟ قطعاً حق مادی خاصي برای دارندۀ پتنت وجود دارد
که امکان واگذاری آن پيشبيني شده است؛ همچنين در خصوص مواد  25و  22که روش
بهرهبرداری از اختراع دفاعي ملي و تصميمگيری برخي نهادها در این زمينه را پيشبيني
نمودهاند ،نميتوان گفت در این مواد ،اصل مالکيت و امکان تصميمگيری دارندۀ پتنت در مورد
بهرهبرداریاش نادیده گرفته شده ،بلکه صرفاً در راستای مصالح جامعه محدودیتهایي بر این
امر بار شده است؛ بهطوری که ممکن است نهادهای مذکور مقرر نمایند که اصالً خود مخترع
یا دارندۀ پتنت از اختراع مربوط بهرهبرداری نکنند و نهادهای خاص دیگری حق بهرهبرداری
داشته باشند.
حال ممکن است این سؤال مطرح شود که این حق مالکيت انحصاری دربرگيرندۀ چه
امتيازاتي است؟ در قانون اختراع دفاع ملي هيچ مقررۀ خاصي بهطور دقيق این مصادیق و
قلمرو را مشخص نکرده است؛ با این حال نظر به جاریشدن احکام عمومي اختراعات مقرر
در قانون اختراعات  2003چين در موارد مسکوت و مجمل قانون ثبت اختراع دفاع ملي ،بنا بر
حکم مادۀ  31قانون اخيرالذکر ،تمام مباحث مربوط به حقوق مادی مخترعين اختراعات غير
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جاری بوده و در نتيجه دارندگان پتنت دفاع ملي حق انحصاری بهرهبرداری (توليد ،فروش و
موارد دیگر که در قانون عام اختراعات چين آمده) را دارند؛ منتها با این تفاوت که بنا بر احکام
مقرر در مواد  25و  22قانون اختراع دفاع ملي ،نهادهای خاصي ميتوانند در خصوص نحوۀ
بهرهبرداری از این حقوق تصميماتي اتخاذ نموده و شرایطي برای بهرهبرداری توسط نهادهای
خاصي را فراهم آورند و یا حتي محدودیتهایي را بر بهرهبرداری توسط دارندگان پتنت
تحميل نمایند.
در خصوص مبنای غرامت پيشبينيشده در مادۀ  27هم ميتوان آن را نتيجۀ
محدودیتهای بار شده بر بهرهبرداری از اختراع و همينطور محرمانگي اطالعات دانست؛
همانطور که بيان شد حق مالکيت مخترع اختراع دفاع ملي همانند اختراعات عادی نيست؛
زیرا نهادهای گوناگوني بر این مسئله نظارت دارند و محدودیتهایي را بر استفاده از آن بار
مينمایند و همچنين نفس مکلف بودن دارندۀ گواهينامۀ محرمانه به حفظ محرمانگي ،دست و
پای این شخص را برای بهرهبرداری ميبندد؛ از سوی دیگر اصوالً زماني که اطالعات مربوط
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دفاعي که در مقررات عام اختراعات چين تصریح شدهاند ،در خصوص مخترعين دفاع ملي

به یک اختراع افشا نميشود ،فرایند تجاریسازی آن اختراع با چالش مواجه ميشود؛ زیرا
صدور گواهينامه اختراع و افشای اطالعات ،اختراع مربوطه را در یک نمایشگاه عمومي قرار
ميدهد و متقاضيان بهرهبرداری از آن را به پيشنهاد انعقاد قرارداد برميانگيزد (

Hellmann,

)2006: 3, Langinier and Moschini, 2002؛ از اینرو ميتوان گفت نفس محرمانگي اختراعات،
زیاني است که باید جبران شود و برای حفظ انگيزۀ اشخاص مبلغي به آنها داده ميشود.
در پایان این بخش نتيجه ميگيریم که ماهيت حق مادی قابل اعطا به مخترعين صنعت
دفاعي در چين ترکيبي از حق مالکيت انحصاری و غرامت است که در نتيجۀ ثبت به آنها اعطا
ميشود.
بند دوم .ویژگيهای حق مادی مخترعين صنعت دفاعي در چين
ویژگيهای حقوق مادی مخترعين صنعت دفاعي از دو منظر گسترۀ حق و قابليت
واگذاری و انعقاد قرارداد نسبت به آن قابليت تحليل دارد؛ در ادامه به ترتيب به بررسي هر یک
از این موارد ميپردازیم:
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 .5گسترۀ حق
همانطور که پيشتر اشاره شد طبق مادۀ  1قانون اختراع دفاع ملي ،مدت حمایت از
اختراعات صنعت دفاعي و به تعبير دیگر ،مدت اعتبار پتنت دفاع ملي بيست سال ميباشد که
از تاریخ تسليم اظهارنامه محاسبه خواهد شد؛ بنابراین برای مدت بيست سال مالکيت
خصوصي و انحصاری بر اختراعات دفاع ملي متصور است؛ همانطور که پيشتر اشاره شد،
طبق مادۀ  31قانون اختراع دفاع ملي حکم موارد مجمل و مسکوت در قانون اختراع دفاع ملي
چين منطبق با احکام مقررات عمومي اختراعات یعني قانون اختراع  2003خواهد بود؛ بنابراین
هر آنچه بهموجب این قانون در قالب حقوق مادی به مخترعين قابل اعطا است ،به مخترعين
صنعت دفاعي که مشمول قانون اختراع دفاع ملي هستند نيز قابل اعطا بوده ،منتها با رعایت
برخي محدودیتها و احکام خاص این قانون در زمينه بهرهبرداری ،خاصه تصميمگيری
نهادهای خاصي در مورد نحوۀ بهرهبرداری که ميتواند توأم با هرگونه محدودیتي بر حقوق
مادی مخترع صنعت دفاعي باشد.
در خصوص بعد دیگر حقوق مادی مخترعين صنعت دفاعي که حق دریافت غرامت است،
تصریح شده که ميزان آن توسط مؤسسۀ اختراع دفاع ملي چين تعيين خواهد شد؛ همچنين در
مادۀ  27مقرر شده است که برای اختراعات ناشي از روابط کارگر و کارفرمایي پتنت صادرشده
باشد ،دارنده باید حداقل  %10غرامت دریافتي را به مخترع پرداخت نماید.
 .2قابليت انعقاد قرارداد و واگذاری حقوق
در رابطه با قابليت واگذاری حقوق مادی و امکان انعقاد قرارداد نسبت به آنها مقرراتي در
قانون اختراع دفاع ملي چين وجود دارد .همانطور که پيشتر مورد اشاره قرار گرفت طبق مادۀ
 25این قانون ،دپارتمان اداری شورای دولتي و دپارتمان اداری ارتش آزادی خلق ميتوانند
درخصوص نحوۀ بهرهبرداری از اختراعات صنعت دفاعي تصميمگيری نمایند و بهموجب مادۀ
 22بهنوعي ميتوانند انعقاد یک قرارداد ليسانس اجباری را به دارندگان گواهينامه ثبت اختراع
دفاع ملي به نفع اشخاص و مؤسسات مورد نظر خود تحميل نمایند.
در خصوص امکان انعقاد قرارداد ليسانس اختياری مادۀ  24حاکم است؛ البته این ماده صرفاً
جهت حفظ مصالح اجتماعي نسبت به انعقاد قرارداد ليسانس به طرفيت اشخاص خارجي
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این ماده و جاریبودن احکام عام حقوق اختراعات در موارد مجمل و مسکوت این قانون که
امکان انعقاد ليسانس را مقرر نموده است ،انعقاد ليسانس اختياری به طرفيت اشخاص چيني با
هيچ محدودیتي همراه نيست .بهموجب مادۀ  24در صورتي که دارندۀ پتنت دفاع ملي بخواهد
اجازه بهرهبرداری از اختراع دفاع ملي را به اشخاص و مؤسسات خارجي بدهد ،باید تضمين
دهد که اسرار دولتي فاش نميشوند و ساختار دفاع ملي و ارتش تحت تأثير منفي قرار
نميگيرد و در این راستا باید یک درخواست کتبي را به مؤسسۀ ثبت اختراع دفاع ملي تسليم
نماید؛ نهایتاً مؤسسۀ ثبت اختراع دفاع ملي باید درخواست را به دپارتمان دانش ،فناوری و
صنعت دفاع ملي و یا دپارتمان عمومي تسليحات جهت اتخاذ تصميم و تأیيد نهایي ارسال
نماید.5
در رابطه با واگذاری کامل مالکيت ،موضع قانون چين چنين است که انتقال اجباری
مالکيت اصالً به رسميت شناخته نشده است و مقررهای در این رابطه وجود ندارد؛ همچنين،
طبق مادۀ  ،3انتقال مالکيت به اشخاص و مؤسسات خارجي منع شده است .در زمينۀ انتقال
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تعيين تکليف و تحميل محدودیتها و تشریفاتي نموده است؛ لذا مستنبط از مفهوم مخالف

اختياری مالکيت به اشخاص و مؤسسات مقيم داخل چين محدودیتي مقرر شده است.
بهموجب مادۀ  ،7دقيقاً همان شرایط و تشریفاتي که برای امکان انعقاد ليسانس اختياری به
طرفيت اشخاص خارجي در مادۀ  24ارائه شده است ،در خصوص انعقاد قرارداد انتقال توسط
دارندۀ پتنت به طرفيت اتباع چين پذیرفته و مقرر شده است.
در پایان این قسمت باید اشاره شود که ماهيت حق مادی مخترعين صنعت دفاعي در
کشور چين ،ترکيبي از حق مالکانه انحصاری ناشي از دریافت پتنت و مبلغي به عنوان غرامت
است .به نظر ميآید با توجه به محدودیتهای معقول و موجهي که در خصوص مصالح و
1. Art 24: "Where a patentee of a national defense patent permits an overseas entity or
individual to exploit its national defense patent, it shall ensure that the state secrets
won't be divulged, shall guarantee that the construction of national defense and the
army won't be affected and shall file a written application with the NDPI. The NDPI shall
conduct a preliminary examination in pursuance of the functions as stipulated in the
second paragraph of Article 3 of the present Regulation, and then timely submit it for
examination and approval to the administrative department of science, technology and
"industry for national defense of the State Council, or the GAD.
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سياستهای دفاعي این کشور در بهرهبرداری از اختراعات دفاعي وجود دارد پرداخت این مبلغ
برای حفظ جذابيتهای نظام پتنت کامالً موجه است .بهطور خالصه در مورد ویژگيهای حق
در چين ميتوان گفت که حق مالکيت به مدت بيست سال وجود دارد و در رابطه با کميت
پاداش ،معياری ارائه نشده و ميزان آن توسط مؤسسۀ پتنت دفاع ملي مشخص ميشود.
درخصوص قابليت واگذاری حق مالکانه و همينطور انعقاد قرارداد ليسانس نسبت به آن ،با
وجود محدودیتها و تشریفاتي که شرح آن رفت ،این امکان پذیرفته شده است.
قسمت دوم .ماهیت و ویژگیهای حق مادی در روسیه

در این قسمت نيز ابتدا ماهيت حق مادی مخترعين صنعت دفاعي و سپس ویژگيهای آن
را در روسيه مورد بررسي قرار ميدهيم.
بند اول .ماهيت حق مادی مخترعين صنعت دفاعي در روسيه
بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروی اختالفنظرهای زیادی پيرامون روش حمایت از
اختراعات در فدراسيون روسيه بهوجود آمد .عقيدۀ رایج این بود که نظام پاداش ،انگيزۀ کافي
را به مخترعين نميدهد؛ از این رو تمایل بيشتری به حمایت از طریق صدور پتنت و مالکيت
خصوصي و انحصاری اختراعات که مولود نظام تجارت آزاد بود بهوجود آمد (
179

Martens,

)Op.cit:؛ صرفنظر از اینکه چه نظامي جهت حمایت مادی از مخترعين اختراعات

غيرمحرمانه مناسب است ،همواره ایدۀ استفاده از نظام پاداش جهت حمایت از مخترعين
اختراعات محرمانه در سالهای ابتدایي تشکيل فدراسيون روسيه مطرح بود

( Martens, Op.cit:

.)181
با وجود تمام اختالفات مذکور ،نهایتاً نظام پتنت جهت حمایت از مخترعين مورد پذیرش
قرار گرفت و اعطای حقوق انحصاری به عنوان روش حمایت از مخترعين ،اعم از مخترعين
غيرمحرمانه و محرمانه ،پيشه گرفته شد ()Martens, Op. cit: 181؛ ضمن اینکه باید تأکيد شود
در مقررات فعلي روسيه برخالف چين هيچ اثری از غرامت و یا پاداش مشاهده نميشود و
حقوق قابل اعطا به مخترعين صنعت دفاعي منحصر به همان حق انحصاری بهرهبرداری است؛
بنابراین نظر به اینکه طبق بند  2مادۀ  5341قانون مدني روسيه ،قواعد عام مربوط به اختراعات
در خصوص اختراعات محرمانه نيز ـ مگر در صورت وجود حکم مخالف ـ قابل تسری
111

حقوق مادی مخترعين اختراعات محرمانه وجود ندارد ،تمام مصادیق حقوق انحصاری مذکور
در بند  2مادۀ  5341قانون مدني روسيه ،از قبيل حق انحصاری بهرهبرداری ،واردات ،فروش
و ...برای مخترعين اختراعات محرمانه از جمله اختراع دفاع ملي که برای آنها پتنت صادر
شده ،برقرار خواهد بود.
بند دوم .ویژگيهای حق
مادۀ  5363قانون مدني روسيه در رابطه با حق انحصاری ،مدت بيست سال را تجویز نموده
است؛ البته باید عنایت شود که این ماده در ميان قواعد خاص اختراعات محرمانه نبوده ،اما نظر
به اینکه بند  2مادۀ  5341قانون مدني روسيه ،قواعد عمومي اختراعات را به اختراعات محرمانه
تسری داده است؛ همين حکم در رابطه با مدت حقوق انحصاری ناشي از ثبت اختراعات
صنعت دفاعي قابل تسری است؛ همانطور که پيشتر اشاره شد در طول این مدت بيست سال،
دارندۀ پتنت محرمانه دارای کليه حقوق مادی دارندگان پتنتهای عادی و غيرمحرمانه خواهد
بود.

حقوق مادی مخترعين صنایع دفاعي (مطالعه تطبيقي در چين ،روسيه ،آمریکا...

خواهند بود و ازآنجا که در مواد مخصوص به اختراعات محرمانه حکم خاصي در خصوص

در رابطه با شرایط انعقاد قرارداد نسبت به اختراعات صنعت دفاعي ،در قواعد خاص
اختراعات محرمانه روسيه ،مقرره خاصي پيشبيني نشده و از این رو به نظر ميرسد محدودیتي
در واگذاری این حقوق و اعطای ليسانس وجود ندارد .تنها در بند  2ماده  5401قانون مدني
حکم شده است که این قراردادها باید به ثبت برسند.
البته باید توجه شود که فقدان قواعد خاص پيرامون انعقاد قرارداد نسبت به اختراعات
محرمانه اصالً به معنای آزادی کامل اشخاص در این خصوص نيست؛ زیرا بهموجب بند  5مادۀ
 5401قانون مدني روسيه 5بهرهبرداری از اختراعات محرمانه در این کشور باید با رعایت
مقررات قانون اسرار دولتي انجام شود و طبق این مقررات دسترسي به اطالعات محرمانه برای
اشخاص محدودی ميسر است؛ در نتيجه دارندگان پتنت های محرمانه جهت انعقاد ليسانس و
انتقال آزادی کامل ندارند (.)Martens, Op. cit: 196
1. Art 1405-1: "The use of a secret invention and the disposition of the exclusive right to
"a secret invention shall conform to the legislation on official secrets.
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بهطور خالصه ،حقوق مادی مخترعين صنعت دفاعي در روسيه از جنس حق مالکانۀ
انحصاری بوده و هيچ پاداش یا غرامتي به این اشخاص داده نميشود .همانند اختراعات غير
محرمانه و غير دفاعي مدت اعتبار پتنت بيست سال بوده و نقل و انتقال آن ممکن است در
مقررات مربوط به اسرار دولتي با محدودیت مواجه شود.
قسمت سوم .ماهیت و ویژگیهای حق مادی در آمریکا

در این قسمت ابتدا ماهيت حق و سپس ویژگيهای آن را در آمریکا مورد بررسي قرار
ميدهيم:
بند اول .ماهیت حق

به محض وصول اظهارنامه ثبت اختراع به ادارۀ ثبت اختراعات و عالئم تجاری آمریکا،5
اختراع از جهت مخالفت یا عدم مخالفت افشای اطالعات مربوط به آن با امنيت ملي مورد
بررسي قرار ميگيرد؛ در صورت حصول این نتيجه که افشای اطالعات مربوطه ممکن است به
ضرر امنيت ملي باشد ،دستور محرمانگي صادر ميشود و از صدور گواهينامه ثبت اختراع تا
رفع محرمانگي ممانعت به عمل ميآید؛ در این شرایط ،رئيس ادارۀ ثبت اختراعات و عالئم
تجاری ،دستور محرمانگي صادر ميکند ()Maune, Op.cit: 473؛ بنابراین برخالف کشورهای
چين و روسيه ،در آمریکا تا زمان بقای دستور محرمانگي هيچ گواهينامهای دال بر مالکيت
شخص بر اختراع و حق انحصاری و مالکانه صادر نميشود و صرفاً رسيدگي و صدور
گواهينامه معلق ميماند.
حال این سؤال قابل طرح است که چگونه از این دست مخترعين حمایت به عمل ميآید؟
بدون شک اگر به دستور محرمانگي اکتفا شود و هيچ حمایت مادی از مخترعين اختراعات
محرمانه از جمله اختراعات صنعت دفاعي به عمل نياید ،انگيزۀ اشخاص نسبت به فعاليتهای
فکری کم ميشود و بهنوعي با پيشبيني احتمال مواجهشدن با دستور محرمانگي ،نسبت به ثبت
اختراعات بيميل ميشوند .تصور کنيد شخصي اختراعي انجام داده که کاربردهای مختلفي اعم
از دفاعي و غير دفاعي داشته و در شرایطي که اساساً توجه وی معطوف کاربردهای غير دفاعي
بوده و درصدد استفاده از جنبههای غير دفاعي آن اختراع است با دستور محرمانگي مواجه
)1. U.S Patent and Trade Mark Office (U.S PTO
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شک اگر چنين احتمالي پررنگ باشد ممکن است جذابيتهای ثبت اختراع و بهتبع آن انگيزه
برای ادامۀ فعاليت فکری کمرنگ شود .در پاسخ به این نگراني مادۀ  533قانون محرمانگي
اختراع آمریکا  5115امکان دریافت مبلغي تحت عنوان غرامت 2را پيشبيني نموده است

( Bell,

.)Op.cit: 4, Ibid: 473
بند دوم .ویژگيهای حق
همانطور که اشاره شد در آمریکا در دورۀ محرمانگي اختراع ،حق مالکيتي اعطا نميشود
که قابليت انتقال و انعقاد قرارداد مطرح باشد ،ویژگيهای حق مادی در دورۀ محرمانگي صرفاً
از حيث کميت ،یعني ميزان غرامت قابل بررسي است.
دریافت غرامت به دو طریق ممکن است؛ روش اول بدین صورت است که متقاضي ثبت
اختراع ميتواند به نهادی که ضرورت محرمانگي را احساس کرده و درخواست تحميل
محرمانگي را به رئيس ادارۀ ثبت اختراع داده ،مراجعه و درخواست غرامت نماید؛ پس از آن
درخواست ،طرفين وارد مذاکره شده و با توافق ،مبلغي را معين ميکنند؛ اما اگر توافق حاصل

حقوق مادی مخترعين صنایع دفاعي (مطالعه تطبيقي در چين ،روسيه ،آمریکا...

ميشود و نميتواند با دریافت پتنت از حقوق انحصاری مورد نظر خود بهرهمند شود .5بدون

نشود آن مؤسسه مبلغي را که باالتر از  %71کل خسارت وارد شده به متقاضي نباشد ،تعيين و
پرداخت مينماید؛ نسبت به این مبلغ ،امکان اعتراض و درخواست تجدیدنظر در دادگاه فدرال
وجود دارد (ماده )533؛ البته انتقادهای زیادی نسبت به پرداخت تنها  %71خسارت به شخص
متقاضي وجود دارد؛ بدین توضيح که برخي معتقدند باید کل مبلغ جبران شود و همچنين انتقاد
شده است که همان نهادی که مسئول پرداخت است ،نباید تعيينکننده مبلغ باشد (

Maune,

)Op.cit: 490؛ در صورت اتخاذ روش اول ،ميزان غرامت با توافق طرفين و در غير این صورت
بنا بر نظر نهاد ملزم به پرداخت غرامت تا  %71کل مبلغ پرداخت خواهد شد.

 .5البته باید توجه شود که این دغدغه و نگراني زماني مطرح ميشود که شخصي (اعم از حقيقي یا حقوقي)
بهطور مستقل و خارج از چهارچوب سازمانهای دفاعي اختراعي انجام داده و در فرایند ثبت اختراع خود که
ممکن است کاربردهای غير دفاعي نيز داشته باشد با دستور محرمانگي مواجه شود.

2. Compensation
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روش دوم پرداخت غرامت بدین صورت است که مخترع تا رفع محرمانگي و صدور
گواهينامه ثبت اختراع صبر ميکند و در آن زمان دعوایي را به طرفيت آمریکا برای خسارت
وارده و یا بهرهبرداری دولت از آن اختراع مطرح مينماید؛ این دعوی تا شش سال پس از
صدور گواهينامۀ ثبت اختراع قابليت طرح دارد؛ همچنين امکان طرح این دعوی منوط به این
است که دستور محرمانگي بهطور کامل رعایت شده باشد ()Maune, Op.cit: 490؛ قاعدتاً در این
مورد تعيين ميزان غرامت با صالحدید دادگاه انجام ميشود.
بهطور خالصه حقوق مادی مخترعين صنعت دفاعي در امریکا در طول دورۀ محرمانگي از
نوع غرامت بوده و پس از لغو دستور محرمانگي ،پتنت صادر ميشود؛ همچنين در طول دورۀ
محرمانگي مبلغي بهعنوان غرامت برای جبران خسارات ناشي از عدم ثبت اختراع پرداخت
ميشود.
قسمت چهارم .ماهیت و ویژگیهای حق مادی در ایران

در این قسمت ابتدا ماهيت حق مادی مخترعين صنعت دفاعي و سپس ویژگيهای آن را
مورد بررسي قرار ميدهيم:
بند اول .ماهيت حق
در رابطه با حقوق مادی مخترعين صنعت دفاعي ،مواد آیيننامه خيلي روشن نيستند؛
بهطوری که با یک نگاه سطحي نميتوان فهميد که به مخترع صرفاً غرامت اعطا شده یا حق
مالکيت انحصاری هم داده ميشود .مواد  7تا  52آیيننامه به موضوع حقوق مادی مخترعين
صنعت دفاعي اختصاص داده شده و مادۀ  3این آیيننامه موجب این تصور ميشود که حقوق
مخترعين صنعت دفاعي صرفاً پاداش است.
مادۀ  3در مقام بيان حقوق مادی مخترعين صنعت دفاعي چنين تدوین شده است" :حقوق
مادی ناشي از اختراع یا اکتشاف با صدور گواهينامه و تعيين مبلغ حمایت مادی از طرف
کميسيون برای مؤسسه از محل صندوق ویژه حمایت از اختراعات پرداخت ميشود".
همانطور که مالحظه ميشود آنچه در این ماده به عنوان حقوق مادی معرفي شده ،چيزی
معادل پاداش است که پس از تصویب کميسيون عالي از صندوق حمایت از اختراعات
پرداخت ميشود.
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صنعت دفاعي صرفاً مبلغي پول است و حق مالکيت انحصاری برای آنها به وجود نميآید؛
مواد  55و  52اسباب تردید را نسبت به این ظاهر فراهم ميآورد .بهموجب مادۀ " :55اختراع و
یا اکتشافي (در این آیيننامه اکتشاف نيز همانند اختراع موضوع حمایت است ).که خارج از
سازمانهای دفاعي توسط اشخاص حقيقي و یا حقوقي حاصل ميشود و کاربرد خاص دفاعي،
انتظامي داشته باشد ،در ازای پرداخت ارزش اقتصادی یا ارزش انحصاری کارشناسيشده آن به
اشخاص مزبور به قطب صنایع دفاعي مربوطه واگذار ميشود .مؤسسه هماهنگي الزم جهت
انتقال اختراع و یا اکتشاف و پرداخت حقوق مالک آن را انجام ميدهند ".همانطور که مالحظه
ميشود درصورتي که اختراع ،خارج از سازمان دفاعي انجام شود و کاربرد خاص و انحصاری
دفاعي داشته باشد ،مالکيت آن با رعایت شرایطي به سازمان دفاعي منتقل ميشود؛ پس
ميتوانيم نتيجه بگيریم که در رابطه با اختراعات صنعت دفاعي مالکيت وجود داشته که قابليت
انتقال آن به قطب صنایع دفاعي پيشبيني شده است؛ کما اینکه در ذیل ماده  55اشاره شده
است که مؤسسه هماهنگي الزم را جهت انتقال اختراع و اکتشاف و پرداخت حقوق مالک انجام

حقوق مادی مخترعين صنایع دفاعي (مطالعه تطبيقي در چين ،روسيه ،آمریکا...

با وجود ظاهر مادۀ مذکور که باعث ميشود تصور کنيم حق مادی مخترعين و مکتشفين

ميدهد؛ در واقع صراحتاً به مالکيت مخترع بر اختراع اشاره شده است؛ مالکيتي که با پرداخت
مبلغي به قطب صنایع دفاعي واگذار ميشود؛ همچنين در مادۀ  52تصریح شده" :درصورتيکه
بنا به تشخيص سازمانهای دفاعي ،استفاده از اختراع و یا اکتشافي که برابر مفاد این آیيننامه به
ثبت رسيده و جهت منافع عمومي بهخصوص توان دفاعي و امنيتي کشور حياتي و ضروری
باشد ،مخترع و یا مکتشف حق مخالفت با استفاده از اختراع و یا اکتشاف خود را ندارد و تنها
ميتواند حقوق خود را طبق آیيننامه و مقررات جاری کشور مطالبه نماید .در صورت مخالفت
صاحب حق ضرورت و حياتيبودن استفاده از اختراع و یا اکتشاف بایستي به تأیيد باالترین
مقام سازمان که رتبۀ سازماني آن از وزیر یا همردیف آن کمتر نباشد برسد ".این ماده هم مثل
مادۀ  55نشان از مالکانهبودن حق مادی دارد؛ زیرا اگر حق مالکيتي وجود نداشت دیگر اصالً
بحث ممانعت از بهرهبرداری قابل طرح نبود .قطعاً حق مالکيت بر اختراع پذیرفته شده که بر آن
استثناء بار شده است .گذشته از این مواد ،مادۀ  23آیيننامه صراحتاً مقرر داشته که" :حقوق
ناشي از اختراع و یا اکتشاف ثبت شده مالکيت داشته و قابل انتقال و توارث است" .
111

مجله سياست دفاعي ،سال بيست و هفتم ،شماره  ، 501زمستان 5931

حال ممکن است این سؤال مطرح شود که مصادیق این حق مالکانۀ انحصاری چه مواردی
هستند؟ در این خصوص باید توجه شود که طبق مادۀ  35آیيننامه مواردی که در این آیيننامه
مسکوت مانده و یا بهطور کامل و واضح ذکر نگردیده و یا نياز به تفسير دارد بر اساس قوانين
و مقررات مربوطه و جاری کشور عمل خواهد شد؛ بنابراین ازآنجا که مصادیق دقيق مالکيت و
حق انحصاری در آیيننامه تصریح نشدهاند ،مقررات قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتي و
عالئم تجاری در این خصوص ،خاصه مادۀ  51آن ،در مورد اختراعات صنعت دفاعي نيز
جاری خواهد بود.
بهطور خالصه ميتوان گفت که رویکرد ایران مستنبط از مواد  7تا  52آیيننامه و مادۀ 23
آن در خصوص ماهيت حقوق مادی قابل اعطا به مخترعين و مکتشفين صنعت دفاعي ،ترکيبي
از حق مالکيت و غرامت یا پاداش است ،منتها این حق مالکيت با محدودیتهایي همراه است؛
چنين رویکردی تا حدود بسياری شبيه رویکرد اتخاذ شده در چين است؛ همانطور که در
قسمت مربوط به حقوق چين اشاره شد ،با عنایت به مشکالت محتمل در جریان تجاریسازی
اختراعات محرمانه و محدودیتهای دارندۀ گواهينامه در راستای بهرهبرداری ،پرداخت مبلغي
به عنوان پاداش یا غرامت عالوه بر حق مالکيت بر اختراع ميتواند تأثير مثبتي بر حفظ انگيزۀ
اشخاص برای ادامه فعاليتهای فکری داشته باشد.
بند دوم .ویژگيهای حق
ویژگيهای حقوق مادی مخترعين صنعت دفاعي در ایران را در ادامه به ترتيب از دو منظر
«گستره» و «قابليت انعقاد قرارداد» مورد بررسي قرار ميدهيم:
 .5گستره
در خصوص کميت بعد اول حقوق مادی یعني غرامت ،مادۀ  3آیيننامه مقرر نموده است
که این مبلغ توسط کميسيون مشخص خواهد شد؛ بااینحال در رابطه با بعد دیگر مسئله ،یعني
حق مادی مالکانۀ مخترعين صنعت دفاعي ،آیيننامه ساکت است؛ درواقع مشخص نشده که
این حق مالکيت برای چه مدت زماني وجود خواهد داشت؛ بااینحال نظر به اینکه طبق مادۀ
 35تعيين تکليف موارد مسکوت در آیيننامه بر اساس مقررات عمومي انجام ميشود ،ميتوان
مدت مالکيت بيست ساله را مورد پذیرش قرار داد.
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در ادامه ابتدا قرارداد انتقال و سپس ليسانس را مورد بررسي قرار ميدهيم:
ـ قرارداد انتقال
همانطور که پيشتر در مقام تحليل ماهيت حق بيان کردیم مادۀ  55مقرر داشته است:
"اختراع و یا اکتشافي که در خارج از سازمانهای دفاعي توسط اشخاص حقيقي یا حقوقي
حاصل ميشود و کاربرد خاص دفاعي ،انتظامي و اطالعاتي داشته باشد ،در ازای پرداخت
ارزش اقتصادی یا ارزش انحصاری کارشناسي شده به اشخاص مزبور به قطب صنایع دفاعي
مربوطه واگذار ميشود .مؤسسه هماهنگي الزم جهت انتقال اختراع و یا اکتشاف را انجام
خواهد داد".
این ماده تنها مقررۀ موجود در آیيننامه در رابطه با انتقال مالکيت ميباشد که بهموجب آن
انتقال اجباری مالکيت اختراع در مواردی پيشبيني شده ست؛ هيچ مقررۀ دیگری در رابطه با
انتقال مالکيت به شکل ارادی پيشبينينشده است تا دولت یا نهادهای دفاعي کشور بر فرایند
انتقال اختراعات نظارت داشته باشند؛ این در حالي است که همانگونه که پيشتر اشاره کردیم

حقوق مادی مخترعين صنایع دفاعي (مطالعه تطبيقي در چين ،روسيه ،آمریکا...

 .2قابليت انعقاد قرارداد و واگذاری حقوق

در حقوق چين اصوالً انتقال اجباری مالکيت وجود ندارد و تنها در مواردی ليسانس اجباری
پيشبينيشده است .نتيجۀ وضعيت موجود این است که با توجه به قابلاجرا بودن حکم قواعد
عمومي مالکيت فکری و قراردادها پيرامون مسئله ،امکان واگذاری مالکيت این اختراعات و
اکتشافات بدون هيچگونه نظارت خاصي وجود خواهد داشت که ممکن است به صالح کشور
نباشد؛ بهطور مثال در مواقعي که یک اختراع دارای کاربرد دوگانه بوده و از موارد دارای کاربرد
خاص که مالکيت آن باید بهطور اجباری به قطب صنایع دفاعي منتقل شود بهحساب نياید ،با
توجه به خأل موجود در آیيننامه و جانشين شدن قواعد عمومي ،این شخص ميتواند هم
مالکيت را انتقال دهد و هم ليسانس دهد؛ درحاليکه این اعمال ممکن است باعث شود
فناوری مورد نظر که مصالح کشور ،محرمانگي آن را ميطلبد در اختيار اشخاص نادرست قرار
بگيرد .به نظر ميآید تنظيم قواعدی در خصوص شرایط تجویز امکان واگذاری مالکيت و
شرایط و نظارت بر آن همانند چين کامالً ضروری است.
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ـ قرارداد ليسانس
نهتنها در آیيننامه بحث پيرامون واگذاری مالکيت مسکوت و مغفول مانده ،بلکه قواعد
خاصي پيرامون امکان ليسانس دادن نيز وجود ندارد .تنها مادۀ  52حاوی مقررهای است که آن
را ميتوان تا حدودی شبيه به ليسانس اجباری انگاشت؛ طبق این ماده" :درصورتيکه بنا به
تشخيص سازمانهای دفاعي استفاده از اختراع و یا اکتشافي که برابر مفاد این آیيننامه به ثبت
رسيده و جهت منافع عمومي بهخصوص توان دفاعي و امنيتي کشور حياتي و ضروری باشد،
مخترع و یا مکتشف حق مخالفت با استفاده از اختراع یا اکتشاف خود را ندارد و تنها ميتواند
حقوق خود را طبق مفاد این آیيننامه و مقررات جاری کشور مطالبه نماید .در صورت
مخالفت صاحب حق ،ضرورت و حياتيبودن استفاده از اختراع و یا اکتشاف بایستي به تأیيد
باالترین مقام سازمان که البته رتبۀ سازماني آن از وزیر یا همردیف آن کمتر نباشد برسد".
ما این مقرره را تعبير به ليسانس اجباری مينمایيم؛ زیرا نتيجۀ آن ،امکان بهرهبرداری از
اختراع توسط شخصي غير از دارندۀ گواهينامه بدون لحاظکردن ارادۀ وی ميباشد؛ بهطورکلي
بنا بر دالیلي که در خصوص قرارداد انتقال گفتيم ،برای فراهمآوردن محيطي مناسب برای
تجاریسازی اختراعات و بهطور همزمان ،حفظ محرمانگي اختراعات ،باید قواعدی خاص در
خصوص امکان انعقاد ليسانس در حوزۀ اختراعات دفاعي وجود داشته باشد و نظارتهایي
توسط مقامات صالح انجام شود.
بهطور خالصه ،درخصوص حقوق مادی مخترعين صنعت دفاعي ،رویکردهای متفاوتي در
کشورهای چين ،روسيه ،آمریکا و ایران اتخاذ شدهاند .بر اساس قانون اختراع دفاع ملي چين،
پس از ثبت اختراع ،عالوه بر پتنت به مخترع یا دارندۀ حق مادی ،مبلغي بهعنوان غرامت نيز
پرداخت ميشود؛ بهموجب آیيننامه ثبت اختراعات و اکتشافات صنعت دفاعي مصوب ،5333
دقيقاً همين رویکرد در ایران نيز مورد پذیرش قرار گرفته است .رویکرد روسيه بدین ترتيب
است که پس از ثبت اختراعات محرمانه ،از جمله اختراعات صنعت دفاعي ،به مخترع صرفاً
پتنت داده ميشود و پرداخت هيچ مبلغي تجویز نشده است؛ برخالف این سه کشور ،در آمریکا
در صورت احراز ضرورت حفظ محرمانگي ،دستور محرمانگي صادر ميشود و تا زمان رفع

111

غرامت دارند.
گفتار سوم .تحلیل انطباق یا عدم انطباق نظام پتنت در خصوص اختراعات صنعت دفاعی با مبانی حقوق مالکیت فکری

همانطور که مالحظه شد در سه کشور چين ،ایران و روسيه ،نظام مالکيت خصوصي و به
تعبير دیگر ،حمایت از طریق صدور پتنت برای مخترعين صنعت دفاعي به رسميت شناخته
شده است و تنها تفاوت موجود این است که در کشورهای ایران و چين عالوه بر صدور
پتنت ،مبلغي بهعنوان غرامت یا پاداش نيز پرداخت ميشود؛ در مقابل در آمریکا تا زمان رفع
محرمانگي ،پتنت صادر نميشود و به پرداخت غرامت اکتفا ميشود .حال این سؤال قابلطرح
است که علت اتخاذ رویکردی متفاوت در آمریکا چيست؟ بر اساس مطالعاتي که ما انجام
دادیم این نتيجه حاصل شد که مبنای این رویکرد در آمریکا و سایر کشورها که در طول دورۀ
محرمانگي از صدور پتنت اجتناب به عمل ميآورند پذیرش نگره (نظریه یا تئوری) قرارداد
بهعنوان مبنا و توجيه صدور پتنت است

(Op.cit: 180

5

)Martens,؛ اما آیا واقعاً حمایت از

مخترعين اختراعات صنعت دفاعي (که باید محرمانگي آنها حفظ شود) از طریق صدور پتنت،

حقوق مادی مخترعين صنایع دفاعي (مطالعه تطبيقي در چين ،روسيه ،آمریکا...

محرمانگي از صدور پتنت ممانعت به عمل ميآید؛ در این وضعيت ،مخترعين تنها حق دریافت

با مباني حقوقي مالکيت فکری در تضاد است؟ مبنای مالکيت فکری به چرایي آن ميپردازد و
درصدد پاسخ به چرایي مشروعيت حق پدیدآورنده است (حکمت نيا.)10 :5331 ،
درواقع با تحليل مباني مالکيت فکری ميخواهيم ببينيم علت پذیرش مالکيت خصوصي
یک شخص بر اختراعش چيست و آیا آن مبنا در مورد اختراعات صنعت دفاعي نيز وجود
دارد؟ برای توجيه نظام مالکيت خصوصي اختراعات دو نظر مطرح شده است .5 :نظریۀ کار؛
 .2نظریۀ منفعت؛ در ادامه به بررسي و تحليل انطباق یا عدم انطباق مالکيت خصوصي
اختراعات صنعت دفاعي با هریک از نظریات مذکور خواهيم پرداخت.

1. Contractl Theory
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بند اول .انطباق یا عدم انطباق حمایت از طریق صدور پتنت برای اختراعات صنعت دفاعی در صورت پذیرش نظریۀ کار بهعنوان
مبنای مالکیت فکری
5

اولين نظریه ارائه شده در زمينۀ مبنای مالکيت فکری ،نظریه کار جان الک است .بر اساس
نظریه جان الک که عالوه بر نظریه کار به نظریه حقوق فطری نيز شهرت یافته است ،انسان
حق مالکانۀ فطری بر نتایج کارش دارد و جامعه ملزم به احترام و تضمين این مالکيت است
( .)Sterckx, 2006: 250بهطور خالصه استدالل جان الک را ميتوان اینچنين بيان کرد .5" :هر
کس مالک خودش است؛  .2کار بدن و دستان فرد متعلق به خودش است؛  .3هرگاه فردی
بهوسيله کارش شيئي را از حالت طبيعي به در آورد و آن را قابل استفادهتر و مفيدتر به حال
خود کند ،کار متعلق به خود را با آن درآميخته است و  .4بدینسان او با کارش مالي را که قبالً
عمومي بوده به خود اختصاص داده و دیگر متعلق حق دیگران نيست؛ البته وی در این دو
مرحله دو محدودیت برای ميزان تملک قائل شده است :اوالً ،برای دیگران هم بهاندازۀ کافي و
خوب از آن شيء مانده باشد و ثانياً ،بيشازحد استفادهاش برداشت نکند (بهبياندیگر تا
حدودی بردارد که فاسد نشود)؛ بهنوعي ميتوان نظریه جان الک را اینگونه نيز بيان نمود:
کار +طبيعت = مالکيت" (پيلوار.)66 :5310 ،
به تعبيری ميتوان گفت جان الک حق مالکيت را بهعنوان یک حق طبيعي معرفي نموده؛
حقي که قبل از تشکيل جامعۀ مدني و دولت وجود داشته و دولت باید در صيانت از آن کوشا
باشد .جان الک با ارائۀ نظریۀ خود ،نظریۀ مالکيت فرمانروایان در مالکيت را منسوخ نمود
(حکمت نيا.)15 :5331 ،
باید اذعان کرد که جان الک هنگام طراحي نظریه خود اصالً توجهي نسبت به پدیدههای
فکری نداشته و حتي این را نميدانست که شاید روزی نظریۀ وی در تحليل و توجيه مالکيت
فکری بهکار رود؛ بااینحال اندیشمندان بعدی ،نظریۀ کار را بهعنوان یک نظریۀ عمومي در باب
مالکيت قلمداد کردهاند و کوشيدهاند تا این نظریه را بر پدیدههای فکری نيز تطبيق دهند
(حکمت نيا.)12 :5331 ،

1. John Loake
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مخالفان زیادی داشته است (پيلوار 63 :5310 ،ـ )31؛ شدت این اختالفنظرها در زمينۀ
مالکيت فکری و بهعنوان مبنایي برای توجيه پتنت حتي بيشتر بوده است؛ بهطور مثال یکي از
مهمترین استداللهای ارائهشده عليه این نظریه و تسری آن به بحث مالکيت فکری و بهعنوان
توجيهي برای نظام پتنت این است که اختراعات اصوالً ریشه گرفته از ایدههای پيشينيان هستند
و بهنوعي ميتوان گفت فعاليتهای گذشتگان بخش چشمگيری از مجموع ارزش یک اختراع
را شکل ميدهند؛ ازاینرو بخش مهمي از نتيجۀ حاصله ،نتيجۀ کار پيشينيان است و به همين
دليل با پذیرش نظریه کار و حقوق فطری بدان معنا که جان الک به آن معتقد است باید سهم
چشمگيری را برای گذشتگان در نظر گرفت (.)Sterckx, Op.cit: 252
همچنين اینگونه استدالل و مخالفت شده است که یکي از شرایط تحقق نظریۀ جان الک
این است که باید مقدار کافي و مناسبي از همان شيء باقي مانده باشد؛ درحاليکه در حوزۀ
اختراعات ،با انحصاریشدن و پذیرش حق مالکيت بر یک اختراع ،دیگر امکان استفاده از آن
اختراع وجود ندارد که دیگران بتوانند مورد بهرهبرداری قرار دهند؛ زیرا فقط توسط یک
شخص که بهعنوان مالک آن شناسایي شده است قابل استفاده خواهد بود (
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بهطورکلي ،قابليت پذیرش نظریه کار جان الک بهشدت محل تردید بوده و موافقان و

Sterckx, Op.cit:

.)252-253
پذیرش این نظریه تا حدود زیادی مورد تردید است و نسبت به آن مباحث مختلفي قابل
طرح بهنظر ميآید و به تعبيری هرچه بيشتر راجع به این مسئله صحبت شود ،بازهم
حرفهایي برای گفتن و ایدههایي برای ارائه باقي خواهد ماند؛ ازاینرو ما بيش از این بر این
مسائل تمرکز نميکنيم؛ بااینحال با فرض اینکه نظریۀ کار مبنای توجيه نظام پتنت باشد؛ آیا
واقعاً ميتوان گفت نظام پتنت برای اختراعات صنعت دفاعي که مصلحت جامعه محرمانگي
آنها را ميطلبد مناسب نيست؟ بدون شک پاسخ منفي است؛ زیرا شخص با خلق اختراع
بهطور فطری مالک آن محسوب ميشود؛ چه این اطالعات را افشا نماید و چه بنا بر مصالح
جامعه این افشا انجام نشود.
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بند دوم .انطباق نظام پتنت برای اختراعات صنعت دفاعی در صورت پذیرش نظریۀ منفعت بهعنوان مبنای مالکیت فکری
2

مکتب منفعتگرایي 5را بهنوعي ميتوان مرهون پژوهشها و افکار جرمي بنتام و جان
استوارت ميل 3دانست؛ اینان با نگاهي فردگرایانه انسان را طالب کسب لذت دانستهاند .اصالت
منفعت بهعنوان یک نظریه پس از شکلگيری نظام مالکيت فکری شکل گرفت؛ بر اساس این
نظریه ،وضع ،تعيين و تفسير قواعد و قوانين بر اساس منفعت صورت ميگيرد و در نتيجه
قواعد حقوقي سر از نسبيت درميآورد ،آنچه دیروز دارای منفعت بود ممکن است امروز فاقد
منفعت باشد (حکمت نيا.)12 :5331 ،
اصوالً دیدگاه منفعتگرا بيشترین و برجستهترین نقش را در توجيه نظام پتنت داشته است؛
حتي این نظریه مهمترین استدالل جهت تشویق کشورهای درحالتوسعه به تقویت نظام حقوق
مالکيت فکری است ( .)Sterckx, Op.cit: 259دیدگاه منفعتگرایانه در راستای توجيه مالکيت
فکری و نظام پتنت اصوالً از دو جهت قابل تحليل و بررسي است .5 :منفعت جامعه در ایجاد
انگيزه بيشتر برای مخترعين و نوآوران؛  .2افشای اختراعات .مورد اول را برخي با عنوان
نظریه پاداش 4و مورد دوم را با عنوان نظریه قراردادی در توجيه مالکيت فکری معرفي
نمودهاند (.)Vicenzo and Franzo, 2006: 1
محتوای نظریه پاداش این است که بدون وجود حق انحصاری برای بهرهبرداری از یک
اختراع و عدم امکان استرداد هزینۀ سرمایهگذاریشده جهت انجام و توسعۀ اختراع ،مخترعين
و سرمایهگذاران انگيزۀ خود برای فعاليتهای فکری و سرمایهگذاری را از دست ميدهند؛
ازاینرو حقوق مالکيت فکری صرفاً با هدف انگيزهدادن به اشخاص پای به ميان مينهد.
محتوای نظریه دوم یعني نظریه قراردادی این است که نظام پتنت ،مخترعان و نوآوران را
تشویق به افشای اطالعات مينماید؛ یعني اطالعاتي که ميتوانند در رشد و توسعۀ فناوری
مناسب و مؤثر باشند منتشر ميشوند و رشد اقتصادی را سرعت ميبخشند .بهموجب نظریه
قراردادی ،شخص مخترع با افشای اطالعات اختراع خود ،قراردادی ضمني را با جامعه منعقد

1. Utilitarianism
2. Jeremy Bentham
3. John Stwart Mill
4. Reward Theory
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(.)Sterchx, Op.cit: 259
اگر بعد اول نظریه منفعت یعني تشویق و انگيزهبخشي را مبنایي برای توجيه پتنت بدانيم،
مشکلي برای پذیرش مالکيت خصوصي اختراعات محرمانۀ صنعت دفاعي باقي نميماند؛ زیرا
هدف اصلي ،تشویق فعاليتهای فکری است؛ حال چه اطالعات افشا شود ،چه افشا نشود؛
بهنوعي ميتوان گفت تنها مسئلۀ مهم ،فراهمآوردن انگيزه برای مخترعين و سرمایهگذاران برای
ادامۀ فعاليتشان است؛ با این حال اگر بعد دوم نظریه منفعت که مبنای طرح نظریه قراردادی
است را بهعنوان توجيه اصلي مالکيت فکری و مالکيت خصوصي اختراعات مورد پذیرش قرار
دهيم ،شبهاتي نسبت به امکان پذیرش حمایت از طریق مالکيت خصوصي و انحصاری از
طریق صدور پتنت مطرح ميشود .اگر نظام حمایت از طریق صدور پتنت را اینگونه توجيه
نمایيم که قراردادی ميان مخترع و جامعه انعقاد ميیابد و عوض و معوض آن اطالعات و
انحصار است؛ بدون شک در حوزۀ اختراعات صنعت دفاعي که مصالح امنيتي کشور اقتضای
محرمانگي را دارد ،حمایت از طریق صدور پتنت کامالً بيمعني بوده و تحقق آن ميسر
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مينماید و در عوض دریافت انحصار ،اطالعات اختراع را برای جامعه افشاء مينماید

نميباشد؛ درواقع زماني که مخترع ،عوض قراردادی یعني اطالعات را نميدهد نباید بتواند
معوض آن یعني انحصار و مالکيت را دریافت نماید؛ با پذیرش چنين رویکردهایي بعضي از
کشورها رسيدگي به اظهارنامهای که حاوی اطالعات محرمانه باشد را معلق مينمایند و صدور
گواهينامه را که باید توأم با افشای اطالعات باشد موکول به رفع اسباب محرمانگي مينمایند
و در مقطع زماني تعليق رسيدگي ،به متقاضي غرامت داده ميشود ()Martens, Op.cit؛ پس
مشاهده ميشود که با پذیرش نظریه قراردادی بهعنوان مبنای مالکيت فکری اصالً امکان
حمایت نسبت اختراعات صنعت دفاعي که در زمرۀ اختراعات محرمانه هستند از طریق صدور
پتنت ممکن نميباشد؛ اما آیا واقعاً ميتوانيم نظریه قراردادی را بهعنوان یکي از ابعاد دیدگاه
منفعتگرایانه در توجيه نظام مالکيت فکری مورد پذیرش قرار دهيم؟
به نظر نگارنده ،نظریه قراردادی آنطور که بهعنوان توجيهي برای نظام مالکيت فکری مورد
استفاده قرار گرفته است را نميتوان نتيجۀ رویکرد منفعتگرایانه نسبت به مالکيت فکری
انگاشت .رویکرد منفعتگرایانه ميگوید مالکيت خصوصي اختراعات به نفع جامعه است؛ زیرا
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با این کار انگيزۀ مضاعف به مخترعين داده ميشود که فعاليتهای فکری خود را ادامه بدهند
و عالوه بر آن اطالعاتي هم افشا ميشود؛ بااینحال ممکن است بخش دوم این قضيه یعني
افشای اطالعات به ضرر کشور باشد و به همين دليل نياز به حفظ محرمانگي وجود داشته
باشد؛ حتي با پذیرش این امر هم ميتوان گفت جامعه با افزایش انگيزۀ مخترعان و
سرمایهگذاران به منفعت و سود موردنظر خود ميرسد؛ ولو اینکه بنا بر مالحظاتي نياز به حفظ
محرمانگي احساس شود؛ حال آیا واقعاً ميتوان از این منفعت مهم گذشت و گفت چون افشا
انجام نميشود نباید به مخترع پتنت داده شود؟ بدون شک زماني که افشای اطالعات بنا بر
مصالح اجتماعي مقدور نيست یک نفع را از دست دادهایم؛ حال چه فایدهای دارد که نفع
دیگر ،یعني انگيزهبخشي به مخترعين را نيز از دست بدهيم؟ شایان ذکر است که انتقادهای
بسيار زیادی نسبت به رویکرد اتخاذ شده در آمریکا (صدور دستور محرمانگي و عدم ثبت
اختراع محرمانه به دليل پذیرش نظریه قراردادی) از سوی نویسندگان این کشور مطرح شده
است ()Maune, Op.cit: 490؛ به نوعي ميتوان گفت صرف افشای اطالعات ،هدف نهایي نظام
حقوق مالکيت فکری نيست.
همچنين نظریه قراردادی را طور دیگری نيز ميتوان تفسير نمود؛ مثالً ميتوان گفت انجام
اختراع و افشای آن برای مقامات صالح دولتي و تضمينشدن انگيزۀ مخترع برای ادامۀ
فعاليتهای فکری ،همان عوض قراردادی مورد نظر ،یعني آن چيزی که جامعه به دنبال آن
است ميباشد و معوض آن ،حق انحصاری است؛ بهطور خالصه با پذیرش حمایت از طریق
صدور پتنت و مالکيت خصوصي اختراعات ،درهرحال نفع مشخص و خاصي که همان عوض
قراردادی است به جامعه ميرسد و نميتوان این نفع را محدود به افشای اطالعات دانست؛
درنتيجه از دیدگاه مباني حقوق مالکيت فکری ،محدودیتي برای حمایت از طریق صدور پتنت
وجود ندارد.
نتیجه

در این مقاله تالش کردیم با مطالعۀ تطبيقي و بهرهگيری از تجربيات کشورهای چين،
روسيه و آمریکا ،مصالح دفاعي کشور در خصوص حقوق مادی قابل اعطا به مخترعين صنعت
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مقدمۀ مقاله پاسخ گفتيم.
در پاسخ به سؤال فرعي اول ،این نتيجه حاصل شد که رویۀ کشورهای مورد بحث این
پژوهش در زمينۀ حقوق مادی مخترعين صنعت دفاعي که مصالح امنيتي ،اقتضای حفظ
محرمانگي آنها را دارد با یکدیگر متفاوت است؛ در این بين ،رویکرد کشورهای چين و ایران
مشابه یکدیگر است؛ با این توضيح که عالوه بر صدور پتنت که دال بر مالکيت انحصاری
اشخاص بر اختراعاتشان ميباشد ،مبلغي نيز به آنها پرداخت ميشود .بهموجب مقررات قانون
مدني فدراسيون روسيه ،در این کشور صرفاً پتنت محرمانه به مخترعين اعطا ميشود و هيچ
مبلغي برای مخترعين و دارندگان گواهينامه در نظر گرفته نميشود؛ برخالف این سه کشور،
در آمریکا به محض احراز نياز به حفظ محرمانگي اختراعات ،با توجيه نظام مالکيت فکری بر
مبنای نظریۀ قراردادی ،دستور محرمانگي صادر ميشود و تا زمان رفع این دستور از صدور
پتنت و اعطای مالکيت بر اختراع اجتناب به عمل ميآید.
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دفاعي را شناسایي نمایيم؛ بدین منظور در گفتارهای دوم و سوم به سؤاالت فرعي مذکور در

در پاسخ به سؤال فرعي دوم این نتيجه حاصل شد که هيچکدام از نظریات کار و منفعت
به عنوان مباني حقوق مالکيت فکری منافاتي با پذیرش حمایت از مخترعين صنعت دفاعي از
طریق صدور پتنت و اعطای حقوق انحصاری ندارند.
با این اوصاف از دیدگاه مقالۀ حاضر ،رویکرد متخذه در مقررات چين و ایران قابل قبولتر
بهنظر ميآید؛ زیرا اوالً ،از دیدگاه مباني حقوق مالکيت فکری ،به دليل تردید اساسي نسبت به
صحت استنباط انجامشده از نظریه قراردادی ،محدودیتي جهت پذیرش حمایت از طریق نظام
پتنت و اعطای مالکيت خصوصي و انحصاری نسبت به اختراعات محرمانه که اطالعات راجع
به آنها افشا نميشود وجود ندارد؛ ثانياً ،با توجه به محدودیتهای عارضشده بر بهرهبرداری
از اختراعات محرمانه از سوی دولت و محدودیتهای موجود بر سر راه تجاریسازی اینگونه
اختراعات که ناشي از محرمانگي آنها و نظارتهای دولت است ،اکتفای صرف به صدور
پتنت و مالکيت خصوصي بر اختراعات نميتواند انگيزۀ کافي را به اشخاص بدهد؛ از این رو
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به نظر ميآید پرداخت مبلغي تحت عنوان غرامت یا پاداش به اشخاص ،به عنوان مکمل پتنت،
به نحوی که خأل ناشي از محدودیتها ،محرمانگي و مشکالت تجاریسازی را رفع نماید،
ميتواند کامالً قابل توصيه باشد.

... آمریکا، روسيه،حقوق مادی مخترعين صنایع دفاعي (مطالعه تطبيقي در چين
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