
  
  ) علمي پژوهشيمقالة(    483 – 502، صفحات   1398، پاييز 3، شمارة 49ة ، دور خصوصيحقوقمطالعات  فصلنامه 

 
 
  

 ايران» سيستم ثبت مالكيت صنعتي«حق دسترسي به اطالعات در 

  
 

  نسرين طباطبائي حصاري
  )مؤسسة حقوق تطبيقي( دانشگاه تهران  حقوق و علوم سياسيةدانشكد استاديار

 )23/7/1397:  تاريخ تصويب - 2/4/1397: تاريخ دريافت(

 چكيده
و »  اطالعات صحيح و دقيقةارائ« براي غايت هر سيستم ثبت مالكيت صنعتي است كه ابزاري    

حق «مالكيت صنعتي تحت عنوان   سيستم ثبتدو كاركرداز مجموع اين . فراهم كند» حمايت«
 ثبت مالكيت صنعتي چه در يها ستميسبا توجه به تنوع . شود يمياد » دسترسي به اطالعات

 ،)ثبت ثانويه(  بعديةگرفت ثبت تغييرات و تحوالت صورت ةمرحل ثبت اوليه و چه در ةمرحل
 دستيابي به حق مزبور را توانند يم بهتر ها ستميس از اين كي كدام كه شود يم مطرح سؤالاين 

در نظام ثبت مالكيت صنعتي ايران تا » حق دسترسي به اطالعات«ممكن سازند؟ و در نهايت 
ي و  پژوهش حاضر با نگاهي تطبيقها، پرسش  اين شده است؟ در پاسخ بهنيتأم حدچه 

را مورد » بازيابي اطالعات«و »  اطالعات و حقايقيآور جمع«تحليلي، دو بعد حق مزبور يعني 
توجه قرار داده و به اين نتيجه دست يافته است كه از ميان دو سيستم ثبت اعالمي و ثبت 

» فرض اعتبار اطالعات«علت   ثبت اوليه، سيستم ثبت تحقيقي بهةتحقيقي موجود در مرحل
 ثبت ثانويه نيز با يها ستميس كند و در خصوص نيتأمحق دسترسي به اطالعات را  تواند يم

 از كاركردهاي ثبت است يا گستردهكه مبتني بر فهم » ثبت مالكيت صنعتي«پذيرش مفهومي از 
 نظام ثبت ايران با .شود يم نيتأم، حق مزبور شود يم اعمال يدييتأو به دو روش ايجادي و 
 ثبت ثانويه ة در مرحليدييتأ ثبت اوليه و سيستم ثبت ةيقي در مرحلپذيرش سيستم ثبت تحق

» و اطالعات حقايق يآور جمع« حق دسترسي به اطالعات را در بعد 1386. ع.ط.ا.در قانون ث
 آن در نيتأم با وجود، »بازيابي اطالعات«لكن در خصوص بعد دوم يعني . ده استكر نيتأم

 .است اجرايي داراي ايراد ةنام نييآبه  اعمال آن با توجه ةاين قانون، نحو
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  مقدمه .1
 اشخاص محترم شمرده شده ة انتظار داشت كه حقوق مالكيت صنعتي توسط همتوان يمزماني 

 آنها براي آگاهي در مورد»  دقيق و صحيحيرسان اطالع«يابند و » يتعموم«و نقض نشوند كه 
» يرسان اطالعكاركرد عموميت دادن و «اين .  آنها صورت گيردةو دامن» وجود« اشخاص از ةهم

 ة تا با ارائ(Kelli et al., 2016: 9)شود يم نيتأم ثبت مالكيت صنعتي يها ستميس توسط معموالً
.  انجام معامالت ايمن را فراهم كنندةزمينن حقوق به اشخاص ثالث،  ايدر مورداطالعات دقيق 

 حقوقي شروع حمايت قانوني از يها نظامهمين كارايي سيستم ثبتي، سبب شده در بيشتر 
امنيت  زيرا ،(Kelli, 2015:48) آن مستلزم تكميل فرايند ثبت باشد ةو دارند» مالكيت صنعتي«

ثبت و  رو ازاين. شود يممبتني است كه ثبت » اطالعاتيقابليت اعتماد «معامالت حقوقي بر 
 روش ، نگهداري شوديطرف يب مقام توسطضبط اطالعات در دفاتر عمومي و قابل دسترسي كه 

 مورد يها حوزه تمامي ثبتي در يها نظام ةاين امر غايت هم. رفع نياز مذكور است برايبهتري 
و »  اطالعات صحيح و دقيقةارائ« ابزار  كه سيستم ثبتياستجمله مالكيت صنعتي  ثبت از

   .(Simler& Delebecque, 2009: 723)را فراهم كنند » حمايت«
بررسي تطبيقي مقررات ثبتي كشورهاي مختلف از يك سو و توجه به نيازهاي جامعه 

 ةاز طريق ارائ برخورداري از امنيت معامالت و حمايت قانوني از منافع اشخاص ثالث منظور به
 كاركردهاي بنيادين دهد يماز سوي ديگر، نشان  AIPPI, 2006: 549)(ت دقيق و معتبر اطالعا

حمايتي و «و كاركرد (Palmer, 1998: 90-91)  » و پيشگيري از تعارضات و دعاوييرسان اطالع«
 ةهم درسيستم ثبتي  ، كاركردهاي حقوقي مورد انتظار ازشده ثبتاطالعات » قدرت اثباتي

 سو، يكه از كمعنا  بدان؛ (Dagot et Frémont, 2003: 15) استمالكيت صنعتي  از جمله ها حوزه
 يت مدني كه اطالعات مربوط به وضعاست 1» ادارييژگي با وي نهاد انتظاميك« سيستم ثبتي

...) يبردار بهرهنقل و انتقاالت مالكيت صنعتي و مجوزهاي (مالكيت مورد ثبت و تغييرات آنها 
و نظم ده كر يريان اشخاص جلوگيند و از اين طريق از تعارضات مكن يرا بايد تعيين و تضم

 حق، ماهيت حق و فراهم كردن نظام اطالعاتي متمركز ةت دارندين هوييق تعي را از طريعموم
 طور به2 2 اطالعاتةدر اين كاركرد تمركز هم. ندكت ي، حماشده ثبتدر خصوص حقوق 

گر، سيستم ثبتي ي دياز سو.  آن مهم استةنصحيح و غيرقابل نقض و امكان دسترسي و دام
ن صحت اطالعات ي تضممنظور بهه بايد در خدمت اشخاص ك است 3»ي نهاد حقوق مدنيك«

 منظور بهمتيقن  يها يگواهادله و اسناد مالكيت و دن كرآنها و اعطاي قدرت اثباتي و فراهم 
وي مطروحه را فراهم  متعارض در دعاي از ادعاهايكي تعارضات باشد و انتخاب وفصل حل

                                                            
1. Institution de police`a caractère administratif 
2. Centralization de renseignements 
3. institution de droit civil 
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 ثبتي تحت عنوان يها نظام ةاز مجموع اين دو نقش عمد  (Raynaud et Aubert, 1999: 4).كند
 اهميت با وجوداين نقش نظام ثبت مالكيت صنعتي، . شود يمياد » حق دسترسي به اطالعات«

د  حقوق مالكيت فكري كمتر مورةآن در سياست تقنيني اين حوزه، توسط پژوهشگران حوز
.  به اين موضوع پرداخته باشدماًيمستق يافت كه توان ينمتوجه واقع شده است و پژوهشي را 

سيستم « آن است كه با تبيين مفهوم دقيق حق دسترسي به اطالعات در در پيپژوهش حاضر 
 ة ثبتي مورد اعمال موجود در دنيا در حوزيها ستميسو بررسي ابعاد آن، » ثبت مالكيت صنعتي

 كه  را ثبتييها ستميسو با تحليل و ارزيابي آنها،  هد صنعتي را مورد توجه قرار ديها تيمالك
و سيستم ثبت مالكيت صنعتي ايران ده كر مشخص ،سازند يمدستيابي به حق مزبور را ممكن 

 پاسخ دهد كه حق دسترسي به پرسش حق مزبور تحليل كند و به اين نيتأمرا از لحاظ 
 شده است؟ امري كه يكي از نيتأم حديت صنعتي ايران تا چه اطالعات در نظام ثبت مالك

 به آن در وضع يا تفسير يتوجه يب ثبت مالكيت صنعتي است و يها ستميسمباني اصلي اتخاذ 
.  نظام حقوقي از دستيابي به اهداف سيستم ثبت مالكيت صنعتي بازماندشود يممقررات سبب 

 مفهومي حق دسترسي به اطالعات با ديدي  مزبور، ابتدا قلمروهاي پرسشبراي پاسخ به 
 حقايق و يآور جمع« و سپس ابعاد كاركرد مزبور يعني دو بعد شود يم و تحليلي تبيين يقيتطب

  . شود يمتحليل » شده ثبتبازيابي اطالعات «و » اطالعات
  

  در سيستم ثبت مالكيت صنعتي» حق دسترسي به اطالعات«قلمرو مفهومي  .2
 اطالعات ناقص ةه متعاملين با ارائك شود يمفرض همواره  اقتصادي ةك معاملدر فرايند انجام ي

ش يگر پيدر قرارداد نسبت به طرف د شتري دستيابي به منافع بمنظور بهو ناتمام و تقلب 
 همراه با عدم تقارن و تناسب اطالعات طرفين ي عامالن اقتصادةطلبان فرصترفتار . روند يم

را در معامالت تجاري مانند انتقال حقوق مالكيت صنعتي يا اخذ » ه معامليها نهيهز«معامله، 
 دهد يم از اين حقوق، كسب اعتبار و استقراض مبتني بر آنها افزايش يبردار بهرهمجوز 

(Byamugisha, 1999: 3-4) . اقتصادي ةدر چرخ»  معامالتييها نهيهز «نيتر عمدهبنابراين از 
ن يو از ا (Byamugisha, 1999: 3) است »  اعتماد و ايمن كسب اطالعات قابلةهزين«معامالت، 

 و به دست اند شدهع ي توزي نامناسبطور بهند و ا ه اطالعات ناقصك شود يم يقت ناشيحق
 حساب به يمي قنوعاًه ك اموالي هستند يها يژگيونقصان اطالعات از . نه استيآوردن آنها پرهز

ه مشابه اطالعات، در دسترس طرف ك شود يم يناشقت ين حقياطالعات نامتقارن از ا. نديآ يم
اين نقصان اطالعات گاهي در خصوص تشخيص . Byamugisha, 1999: 3-4)(ست يگر نيد

 عالمت ةصاحب حق بودن طرف معامله و ميزان حق او مانند اطمينان از مالك بودن دارند
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 واگذاري حق  حق اختراع و طرح صنعتي و اطمينان از واگذاري يا عدمةتجاري، دارند
  . دشو يم از حق مزبور يا عالمت به ديگري و حدود آن مطرح يبردار بهره

 كه در آن اطالعات جامع و صحيحي در خصوص حقوق مالكيت صنعتي يوجود نظام ثبت
 فراهم است، نفع يذ وجود دارد و امكان دستيابي به اين اطالعات براي اشخاص شده ثبت

ن يهم.  داشته باشنديه به اطالعات مشابه و متقارن دسترسك سازد يمطرفين معامله را قادر 
و  رمتقارنيغ كاهش اطالعات از طريق معامالتي و امنيت معامالت ةسبب كاهش هزين مسئله
و حقوق مالكيت صنعتي ) 323 :1394طباطبائي حصاري، ( شود يم قابل اعتماد يا هيسرما آنها به ليتبد
 وجود اين اطالعات جامع در .(Byamugisha, 1999: 3-4) كند يم به چرخه وارد شده ثبت

 آن به متعاملين ريسك وجود معامله يا حق معارض ة و ارائشده ثبتخصوص مالكيت صنعتي 
كه صحت آنها ند شو مانع ريسك معامالتي توانند يمالبته اين اطالعات زماني . برد يمرا از بين 

 به سيستم مزبور اين اطمينان كننده راجعهم شود و به نيتضمسستم ثبتي » حمايتي«توسط بعد 
مجموع اين دو نقش سيستم ثبتي . ندا نقض  صحيح و غيرقابلشده ثبترا بدهد كه اطالعات 

حق « مختلف حقوقي يها ستميسدر  و وصف حمايتي است كه يرسان اطالعيعني وصف 
   .(Simler & Delebecque, 2009: 723) شود يمناميده » دسترسي به اطالعات

تشخيص وضعيت « به هدف يابي دستمنظور بهبنابراين، سيستم ثبت مالكيت صنعتي 
ت حق و يه موضوع و ميزان حق، ماهك باشد يستم اطالعاتيمورد معامله، بايد داراي س» حقوقي
 الزم را به اشخاص ثالثي يها يآگاه حق را تعيين كند تا بتواند در گام اول اطالعات و ةدارند

 توان يمبه اين ترتيب . دكن ارائه ، وارد معامله شوندخواهند يممالكيت صنعتي  حق ةكه با دارند
 راجع شده ثبتاز اشخاص ثالث انتظار داشت كه هيچ عمل حقوقي را كه با آثار اعمال حقوقي 

اگر اشخاص   (Aynès & Crocq, 2003: 245).به حق مورد معامله در تعارض باشد انجام ندهند
 به اند مكلف و اند نداشته كه در ايجاد آن دخالتي شوند يم ملزم يا ينيع حقوق ةليوس بهثالث 

 معارض با آن انجام ندهند، بايد يا معاملهو آن را نقض نكنند و  بگذارنداين حقوق احترام 
 .(Van Erp, 2013: 314)  اين حقوق باشنددر مورد آوردن اطالعاتي صحيح دست بهحداقل قادر 

 ,Aynès & Crocq  (است يعني نقش حمايتي يتر فعال داراي نقش  دوم سيستم ثبتيدر گام

كه در بند دوم گفتار دوم اين نوشتار ( كه كارايي آن با ضمانت اجراي فقدان ثبت 245 :2003)
اين حمايت بيشتر از طريق رفع تعارضات .  تنگاتنگي داردةرابط) به آن خواهيم پرداخت

 در خصوص حق مالكيت صنعتي صورت نشده ثبت و شده ثبتموجود ميان اعمال حقوقي 
  .رديگ يم

د در نظام ثبتي به ثبت برسند، يه باك يدر خصوص دامنه و سطح دقت و درستي اطالعات
 مختلف يها نظام متفاوتي در يها روش شده ثبتدر خصوص يك نوع دارايي است ن كمم
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ص انواع مختلف بر آن، گاهي ممكن است در خصو عالوه (Palmer, 1998: 90). دشواتخاذ 
 صنعتي مانند يها تيمالك(يا غيرمادي ) ملك(مادي  (ها ييدارا حسب نوع شده ثبت يها ييدارا

 متفاوتي در خصوص تضمين سطح دقت و درستي يها روش) حق اختراع و عالمت تجاري
 حقوق مالكيت صنعتي برخي ة در خصوص ثبت اوليمثالً.  گرفته شودكار به شده ثبتاطالعات 

 كه در چنين صورتي كنند يم حقوقي بدون هيچ رسيدگي ماهوي نسبت به ثبت اقدام ياه نظام
 صرفاًو  ردندا سنديت شده ثبت در خصوص رعايت شرايط ماهوي حق وجه چيه بهگواهي ثبت 

كه خالف آن قابل اثبات ) 1310. ا. ع. ث.  ق36م (  بر مالك متقاضي يا موكل اوستيا اماره
 شده ثبت هيچ تضميني در خصوص صحت اطالعات تواند ينمستمي در نتيجه چنين سي. است

 ،)566 :1396حبيبا و بهادري، ( آمريكا  و حقوقي ديگر مانند ايرانيها نظاملكن برخي . ارائه دهد
و صحت و  پردازند مياز ثبت مالكيت صنعتي به بررسي ماهوي  پيش اروپا و ژاپن ةاتحادي

  .)195 :1395بهادري، ( كنند ميسقم آن را بررسي 
»  ثبت اطالعات حقوق مالكيت صنعتييها روشانتخاب «توجه در خصوص  درخور ةنكت

ت معامالت، يتوسط كشورهاي مختلف آن است كه از منظر امن»  اطالعات مورد ثبتةدامن«و 
ا اشخاص ثالث مانند ي حق ةه دارندكي كافي باشد هاياهش خطرك يد براياين اطالعات با

ن در نظام ثبتي بايد اطالعاتي موجود يبنابرا. شوند يم با آنها مواجه بردار هرهبگيرنده،  انتقال
در . دشون يم ي حقوقي از دعاوياري و مانع بسندمؤثر معامالت كسيريت ريه در مدكباشند 

 و قلمرو آنها از ابعاد مهم حق دسترسي به اطالعات در شده ثبتحقيقت مختصات اطالعات 
 و ميزان مالكيت مالك و ساير اشخاص داراي شده  ثبت هر حق ةامنبايد د. سيستم ثبتي است

 حقوق مالكانه و نوع و قلمرو حقوقي كه ةاگر دامن زيرا ،حق نسبت به آن مشخص باشد
اعطاي مجوز  مانند حقوق ناشي از(اشخاصي غير از مالك نسبت به حق مالكيت صنعتي دارند 

 ةانداز  بهلث هنوز با مراجعه به سيستم ثبتي مشخص نباشد، اشخاص ثا)  انحصارييبردار بهره
 .van Erp, 2013: 314) (كافي داراي اطالعات نخواهند بود

 اقتصادي معامالت كسياهش ركاهش عدم تقارن اطالعات و ك ياز براياطالعات مورد ن
اليه،   مثال، منتقلطور بهه ك يا گونه به آن مال پرده بردارد، در خصوص حقوق ةد از هميبا
نان ي از اطمي حق مورد معامله را در سطح مطلوبيت حقوقي بتوانند وضعدهنده وام و بردار رهبه

گر ي اشخاص دي براقبالًه ك ير حقوقيان حقوق آنها و ساين است مك و اال مم،نندكمشخص 
جاد ي، ا است اطالع از آنها وجود نداشتهي برايا لهيوسن كوجود آمده ل بهنسبت به همان حق 

 داشته و كسيت ريري مدي برايت مطلوبيفكيد ي باشده ثبتن، اطالعات يبنابرا .تعارض شود
 ثبتي يها ستميس دستيابي به كيفيت مطلوب، منظور به (Palmer, 1998: 90). قابل اعتماد باشند
 و داوران و ارزيابان فرايند ثبت استفاده كنند كه ريسك يا حرفه يها گروهممكن است از 
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ه در ك يالبته اتخاذ نظام ثبت. دهد يمرا كاهش » نرخ خطا« نامعتبر و ةشد ثبتمواجهه با حقوق 
لكن بايد توجه داشت كه . است شوند، گران و دشوار ي بررسدقت به اطالعات وارده ةآن هم

 خواهد ينم ثبت اختراع، آن است كه جامعه ة در حوزمثالًتفكر پنهان در وراي اين شيوه 
 اجتماعي ناشي يها نهيهزعات نامعتبر را تحمل كند و نرخ باالي  ناشي از ثبت اخترايها نهيهز

كه  » ثبت واقعيةادار« داشتن يك يها نهيهز براي توجيه شده ثبتاز اطالعات نادرست 
   .(Merges,1999: 593)كافي است كند،ثبت  اطالعات صحيح را

 
   حقايق و اطالعات يآور جمع. 3
دسترسي به «و »  حقايق و اطالعاتيآور جمع«داراي دو بعد » حق دسترسي به اطالعات«

  . هر دو بايد مورد توجه نظام حقوقي قرار گيردنيتأم كه است» شده ثبتاطالعات 
  

   حقايق و اطالعات اوليهيآور جمع. 3.1
 مفهوم . 3.1.1

يك مال يا حق جديد در سيستم ثبتي، روشي دقيق براي در مورد در آغاز ورود اطالعات 
يا  اعم از حق اختراع( آن مال يا حق و نوع آن در خصوص اطالعات ةهم و ثبت يآور جمع

 اطالعات و يآور جمعاين فرايند، . ، دارنده و ماهيت حق الزم است....)عالمت تجاري و
بار وارد سيستم ثبتي  اولين يك حق براي در خصوص زيرا اطالعات نام دارد،حقايق اوليه 

 يك حق مالكيت صنعتي به ثبت در خصوصعهدات  حقوق و تةدر اين فرايند هم. دشو يم
 در جايي كه در خصوص -  در به پايان رساندن نتايج اين فرايندها دادگاه معموالً. رسد يم

البته اين امر تا . كنند يم نقش مهمي بازي -) ثبتييها اعتراض( حقوق موجود اختالف است
 ,Zevenbergen ( جايگزين شودتواند يم اداري جايگزين نظام قضايي يها روش از طريقحدي 

 حق ة حقوق انحصاري و شروع حمايت از دارندةدر نظام حقوقي ايران، ارائ .18 :2014)
 كل ة منوط به ثبت حقوق مزبور نزد اداراالصول يعلاختراع، طرح صنعتي و عالمت تجاري 

 قانوني و يها تيحمابرخورداري از  منظور به حق، ةدارند رو ازاين. امور مالكيت صنعتي است
حقوق انحصاري مذكور در اين قانون و جلوگيري از تجاوز ديگران به حق خود، اقدام به ثبت 

 صنعتي يها تيمالك ة سازمان ثبت در حوزيرسان اطالع كاركرد ةزمين و در نتيجه كند يماوليه 
 يك حق مالكيت صنعتي فراهم در خصوص حقايق و اطالعات اوليه يآور جمعاز طريق 

 حقوق مالكيت صنعتي از جمله اسم و نشاني و در مورد اطالعات ةمقنن، ثبت هم. شود يم
تابعيت مالك و مخترع يا طراح، مدت حمايت، مشخصات طرح، حق اختراع و عالمت 

 و 87، 31مواد ( را در دفاتر ثبت حق اختراع، طرح صنعتي و عالمت تجاري الزم دانسته...تجاري
 ةنام نييآقانون و   رسمي درة اين اطالعات و تغييرات آن را در روزنام و آگهي) اجراييةنام نييآ 128
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 و شده ثبتاين امر موجب آگاهي اشخاص ثالث از اطالعات . استده كر ينيب شيپاجرايي آن 
  .دشو يمامكان دستيابي به اين اطالعات 

مالكيت  اطالعات مربوط به حقوق ةبر آن، در به پايان رساندن فرايند ثبت اولي   عالوه
 شده ينيب شيپ اداري جايگزين سيستم قضايي نيز در نظام حقوقي ايران يها روشصنعتي، 

 .)ع.ط.ا.ث. ق41م ( و عالمت جمعي )ع.ط.ا.ث. ق38 و 37م ( عالمت تجاري ةدر فرايند ثبت اولي. است
 عالمت تجاري، برخالف هرچند.  در نظر گرفته شده استنفع يذاعتراض هر  منظور بهموعدي 

 1386 مصوب. ع.ط.ا.ث. صنعتي در قيها طرح در فرايند ثبت حق اختراع و يا وهيشه چنين ب
 و .)ع. ط.ا.ث. ق38 و 37م ( اعتراض در فرايند ثبت حق اختراع ة لكن اين شيو، نشده استيا اشاره

  ازنظر صرف (1387 اجرايي قانون مزبور مصوب ةنام نييآ در )ع..ط.ا.ث.ق. ا. آ101. م(طرح صنعتي 
  . شده استينيب شيپ) ايرادات حقوقي وارد بر آن

  
   مالكيت صنعتية ثبت اوليهاي سيستم .3.1.2

» ثبت اعالمي«و » ثبت تحقيقي يا پيش آزمايش «ة حقوق مالكيت صنعتي دو شيوةدر ثبت اولي
 حقوقي براساس صرف يها نظامبرخي . رود كار مي بهتوسط نهادهاي مسئول ثبت در دنيا 

اظهارنامه نسبت  هيچ رسيدگي ماهوي و به صرف رعايت شرايط شكليادعاي مخترع و بدون 
 اختراع ةكه در چنين صورتي ورق )456- 457 :1390 ،امامي( كنند يمبه ثبت اختراع وي اقدام 

 ردندا در خصوص قابل استفاده بودن يا جديد بودن يا حقيقي بودن اختراع سنديت وجه چيه به
 در نتيجه ،)ا.ع.ث.  ق36 ةماد (كند ينم داللتموكل او و بر مخترع واقعي بودن متقاضي يا 

لكن در . دهد نمي ارائه شده ثبتچنين سيستمي هيچ تضميني در خصوص صحت اطالعات 
شكلي و هم از نظر  نظراز ثبت، موضوع اختراع هم از  پيش حقوقي ديگر يها نظامبرخي 

 مطالعه و صحت و سقم آن )458، 1390 ،امامي(وجود شرايط ماهوي مقرر در قانون بررسي شده 
 ثبت اختراع ممكن است زماني طوالني را براي بررسي ة در حوزژهيو بهاين فرايند . شود مي

از ثبت  پيشه اختراع كشود  ي مين نظام سعيدر ا. صحت و سقم ادعاي مخترع بطلبد
 يعا منظور شود و اگر ادي ثبت، جهت متقاضي براي و حق تقدمي محرمانه نگهدارصورت به

 ي تقاضا و چنانچه ادعاخياز تار نسبت به ثبت ،ص داده شديمخترع مقرون به صحت تشخ
 .دشو ي نسبت به رد اختراع اقدام م،مخترع صحت نداشته باشد

 مختلف مالكيت صنعتي ممكن است حسب مورد روش يها نهيزمبرخي كشورها در 
نة ساعت و يه در زمك ي اختراعاتس، در مورديمثالً در سوئ. اعالمي يا تحقيقي را اتخاذ كنند

 نسبت به ثبت يها با استفاده از روش اعالم نهير زمي و در سايقيرد، روش تحقيگ يدارو انجام م
 روش  از)23، ص1394حبيبا، ( حقوقدانانسبب شده است كه برخي  مسئلههمين . شود ياقدام م
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 در چنين رسد يمنظر  بهاما .  ثبت مالكيت صنعتي نام ببرندةسومي به نام روش مختلط در حوز
 يها تيمالك مجزا در ثبت ي قائل به وجود روش مختلط تحت عنوان روشتوان ينمفرضي 

 روش مختلط را نوعي روش يا سيستم مستقل ثبتي محسوب توان يم زيرا زماني ،صنعتي شد
ود  ساعت روشي استفاده شة ثبت اختراع در حوزمثالًكرد كه در ثبت يك نوع مالكيت صنعتي 

 روش تحقيقي را داشته باشد و از يها يژگيوتعدادي از  روش اعالمي و يها يژگيوكه برخي 
 سيستم نكهيا لكن 1.تركيب هر دو روش براي جلوگيري از معايب روش ديگر ايجاد شده باشد

تحقيقي و در  ةشيوو در برخي انواع آن از  استثبت مالكيت صنعتي در برخي كشورها دوگانه 
 و ييگرا كثرت ديدگاه ةدهند نشان، شود يم ثبت اعالمي استفاده ةنواع ديگر از شيوثبت برخي ا

 آن را يك سيستم و توان ينم صنعتي در اين كشورهاست و يها تيمالكدوگانگي روش ثبت 
  . دانستيها تيمالك جديد در ثبت ةشيو

ت صنعتي در نگاه اول ممكن است استفاده از سيستم ثبت اعالمي در فرايند ثبت مالكي
 و از نظر تر نهيهز كم ،عهده دارد به اجرا و اعمال آن را ة براي نهاد مسئول ثبت كه وظيفژهيو به

 به نظر بيايد و به همين علت مرجع و نهاد مسئول ثبت تمايل به اتخاذ اين تر صرفه بهاقتصادي 
ده شده است، بعدي شرح دا بندكه در طور همان ،تر قيدق يها يبررسولي . سيستم داشته باشد

 و از كند يمرا به جامعه تحميل ي زياد اجتماعي بسيار يها نهيهز كه اين شيوه دهد يمنشان 
  .دارد اطالعات دقيق و صحيح ايراد ةمنظر حق دسترسي به اطالعات و ارائ

 حق اختراع منجر به آن خواهد ژهيو بهاستفاده از اين سيستم در فرايند ثبت مالكيت صنعتي 
تراع يا طرح صنعتي يا عالمت تجاري به صرف ادعا يا تقاضاي متقاضي و بدون شد كه هر اخ

 براي شده ثبتامري كه به عدم اطمينان به اطالعات . بررسي شرايط ماهوي به ثبت برسد
منتج  و اعتبار يا عدم اعتبار آن شده ثبت حقوق ةطرفين معامله و طرح دعاوي متعدد دربار

 در شده ثبت ثبت و حق دسترسي به اطالعات يرسان اطالع اين امر با كاركرد. خواهد شد
 حق ژهيو به در همان كشورها در حقوق مالكيت صنعتي باًيتقراين سيستم . تعارض است

 آمريكا كه تا سال 1793 قانون ثبت اختراع ة ايراد عمدمثالً. اختراع امتحان و رد شده است
 به صرف يزيهر چ براي توانست يمي ، آن بود كه هر شخصشد يم در اين كشور اجرا 1836

مهم نبود كه . دست آورد به مورد نياز، يك حق اختراع ةرعايت شرايط شكلي و پرداخت هزين
تهديد به طرح دعوا عليه .  استفاده شده يا افشا شده باشدقبالًاختراع مزبور جديد نباشد يا 

 از هزاران نفر از بسياريازهاي دست آوردن حق امت  نامعتبر، براي بهظاهراًمالكان حق اختراع 

                                                            
 ثبت عيني و شخصي به ةتوان مشاهده كرد كه تركيب دو شيو  ثبت مالكيت امالك مييها ستميسمشابه همين بحث را در . 1
، است ثبت عيني و شخصي ة ثبت مختلط كه نوعي سيستم جديد براي ثبت يك ملك با مزاياي هر دو شيويها ستميسجاد اي

  .)Dagot, & Frémont, 2003: 4(ده است ش امالك منجر ةدر حوز
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 از تر ارزان واقعاًبود كه براي آنها اين امر كافي كشاورزان، بازرگانان كوچك و صنعتگراني 
كنگره و صنعت اين كشور به اين .  درگير شدن در دعاوي گران و شايد ويرانگر بوديها نهيهز

تبر با سيستم اعالمي، در برابر  اجتماعي ناشي از ثبت اختراع نامعيها نهيهزنتيجه رسيدند كه 
دعاوي ثبت در . ستزياد ا بسيار ، دارددر پي ثبت راحت براي مخترعان ةمنافعي كه اين شيو

 در مسائل مربوط به ها دادگاه كه  آنجا ازاوايل قرن نوزدهم بسيار گران و پيچيده بودند و 
بود و اين مسائل سبب رشد  زيادآموزش نديده بودند، ريسك اشتباه در محاكمه بسيار ي فناور
 سيستم شد يم موجب اجتماعي ثبت اختراعات نامعتبر با سيستم ثبت اعالمي بود و يها نهيهز

ب تضعيف سيستم ب و اعمال نفوذ مرتبط باشد و همين امر سيخوار رانتثبت اختراع بيشتر با 
 ,Merges(شد يم يك مجموعه و در نتيجه كاهش انگيزه براي نوآوري عنوان بهثبت اختراع 

1999: 594-595(.  
سبب شده است وجود سيستم تحقيقي در  سيارب اجتماعي يها نهيهزهمين ايرادات و 

 مثال در فرايند ثبت رايب زيرا ،فرايند ثبت مالكيت صنعتي بسياري از كشورها توجيه شود
 محققان و يا حرفه يها گروه، با استفاده از )آزمايشي پيش(اختراع با استفاده از سيستم تحقيقي 

 ,Merges(ابدي يمكاهش » نرخ خطا« نامعتبر و شده ثبتبازرسان، ريسك مواجهه با اختراعات 

 شوند، گران و ي اطالعات وارده بررسةهمدقت بهه  در آن ك يالبته اتخاذ نظام ثبت،  593 :1999)
اي ثبت را  و زمان بررسي حقوق مورد تقاضا برطلبد يم و نيروي انساني وسيعي را استدشوار 

لكن بايد توجه داشت كه تفكر پنهان در وراي (wen & Matsaneng, 2014: 9).  دهد يمافزايش 
 ناشي از ثبت اختراعات نامعتبر يها نهيهز خواهد ينم ثبت اختراع، آن است كه جامعه ةاين شيو

 توجيه  برايشده ثبت اجتماعي ناشي از اطالعات نادرست يها نهيهزنرخ باالي  را تحمل كند و
                كافي است كند،ثبت  كه اطالعات صحيح را»  ثبت واقعيةادار« داشتن يك يها نهيهز

(Merges, 1999: 593). 

 نتيجه بگيرد كه اين همان تفكر و تصور گونه نيايك اقتصاددان ممكن است از اين مباحث 
 Varian, Hal (ل اقتصاد است دولت براي غلبه بر اوضاع و احوال ظاهري و كنترةسنتي از مداخل

R. ,2014: 545-565 ( صرفاً ثبت اعالمي اشخاص خصوصي، ةلكن بايد توجه داشت كه در شيو 
، اختراعات نامعتبر زيادي را كنند يم كه از بازار دريافت ييها گناليس و ها عالمتبا پاسخ به 

 اين امر اثر جدي بر  وشود يم منجر كه به رشد قارچ گونه دعاوي اين حوزه كنند يمتوليد 
در  رو ازاين. نوآوري خواهد داشت و نوعي بحران در سيستم ثبت اختراعات ايجاد خواهد كرد

 براي محدود كردن و جلوگيري از خسارات و ها دولتكشورها از جمله آمريكا از بسياري 
ق مالكيت  اجتماعي بيشتر گام برداشتند و به فكر ايجاد يا بازسازي سيستم ثبت حقويها نهيهز

 اجتماعي تعداد زياد يها نهيهزصنعتي افتادند و با اتخاذ سيستم تحقيقي، موفق به كاهش 
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 كسب اطالعات در خصوص اعتبار ة مانند هزينيا مبادله يها نهيهزاختراعات نامعتبر از جمله 
 (Merges,1999: 596- 589).اند دادهو درنتيجه منافع سيستم ثبت اختراع را افزايش ده شاختراع، 

و لزوم وجود استانداردهاي باال در » اهميت قابليت اعتماد به اطالعات ثبتي«مثال ديگر از 
نوع نظام ثبت مالكيت صنعتي » انتخاب« صنعتي در يها تيمالكبررسي ماهوي در فرايند ثبت 

 ،ستاوابسته قدرتمند »  و برندهايها مارك«اروپا به .  مشاهده كردتوان يم اروپا ةرا در اتحادي
 است كه در برابر مجوزهاي يا گونه بهاين امر مستلزم حمايت قوي از عالمت تجاري 

به همين علت در .  باشدمؤثر نادرست يا نقض ة نادرست، عدم استفاده يا استفاديبردار بهره
 اروپا فرايندهاي ثبت عالمت تجاري بايد با بررسي ماهوي با استانداردهايي با كيفيت ةاتحادي

 كرد، را شده ثبت اطالعات 1»فرض اعتبار «توان يمدر چنين صورتي است كه . ت گيردباال صور
 بايد شفاف، قابل اعتماد، استوار و نامتناقض و سازگار با شده ثبت تجاري يها عالمتزيرا 
 Commission of the( استريپذ امكان در پرتو سيستم تحقيقي صرفاً باشند كه اين امر وكار كسب

European Communities, 2008: 7(.  
مصوب . ع.ط.ا.ث.از ق پيشدر نظام حقوقي ايران، بررسي قوانين و مقررات مربوطه تا 

 كه تا قبل از وضع اين قانون، نوعي ثنويت يا دوگانگي در سيستم ثبت دهد يم نشان 1386
 يها نهيزم سيستم اعالمي و در برخي ها نهيزم صنعتي وجود داشته و در برخي يها تيمالك

 در اين دوران، غلبه با استفاده از سيستم ثبت هرچند ؛است شده ميديگر سيستم تحقيقي اعمال 
 سيستم ثبت اعالمي را در ثبت اختراعات پذيرفته و 1310ا . قانون ثبت ع36مادة . استاعالمي 

 حق ة اختراع در خصوص رعايت شرايط ماهوي آن و عدم تعيين دارندةبر عدم سنديت ورق
 ثبت آن ةو امكان طرح دعوا خالف مفاد آن را پذيرفته بود و صرف عدم سابق دهكرداللت 

بود و شرايط ) مخترع( ثبت اختراع به نام متقاضي ةاختراع كافي براي ثبت و صدور پروان
ه مخترع شخصاً ك صحت و سقم اختراع نبود، بلمسئول ثبت ةادار. شد نميماهوي بررسي 

د در ي با، داشتندشده ثبت اختراع در خصوص ييادعا يا اشخاصيپاسخگو بود و اگر شخص 
 و يدگيجة رسيو نت كردند مي ا با خوانده قرار دادن مخترع، اقامة دعوييصالح قضا يم ذكمحا

 بودن ثبت اختراعات براساس قانون ي اعالمبا وجود. ت امر بوديانگر واقعي بيم قطعكصدور ح
روش  «ياهيا ارقام گي يا انهيرا يافزارها نرمد  ماننها نهيزم ي، در بعض1310عالئم و اختراعات

قانون حمايت از حقوق  «8 ة مثال مطابق مادطور به. شد يمتوسط مرجع ثبت اعمال » يقيتحق
 اين 2 و 1افزارهاي موضوع مواد  ، ثبت نرم1379مصوب » يا انهيرا يافزارها نرم دآورندگانيپد

ن شورا يپذيرد و ا  انفورماتيك انجام مي فني توسط شوراي عاليةقانون پس از صدور تأييدي
 اعمال ينيب شيپالبته موارد .  خواهد پرداختافزار نرم ي ماهويارشناسان خود به بررسكتوسط 

                                                            
1. Presumption of Validity 
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سيستم تحقيقي توسط مقنن بسيار محدود بود و غلبه با اعمال سيستم اعالمي توسط مرجع 
  .ثبت در ثبت مالكيت صنعتي بود
 شده ثبت كه اطالعات دش يمي در ثبت مالكيت صنعتي سبب استفاده از سيستم ثبت اعالم

در سيستم ثبتي قابل اعتماد نباشد و در بازار معامالت نتوان به گواهي اختراع يا گواهي ثبت 
 بود و بار اثبات شده ثبتبر آن اصل بر عدم اعتبار اطالعات  عالوه. كردعالمت تجاري اعتماد 

 و او را با دعاوي متعدد گرفت يم مالكيت صنعتي قرار  گواهي ثبتة دارندةصحت آنها به عهد
 نشان يخوب به 1310 قانون 36 ةبنابراين، مفاد ماد .كرد يم ناشي از آن مواجه يها نهيهزو 
 زيرا يكي ، در قانون مزبور مورد توجه نبودهوجه چيه به »حق دسترسي به اطالعات«كه  دهد يم

در چنين » بليت اعتماد و صحت و اعتبار اطالعاتقا« اين حق يعني ةاز مباني و اصول اولي
 اجتماعي يها نهيهز كه براي جلوگيري از نمود يمپس منطقي .  استشده ينم نيتأمسيستمي 

 كاهش ريسك خطر در  نيزناشي از ثبت مالكيت نامعتبر در اثر اعمال سيستم ثبت اعالمي و
منبع اطالعاتي دن كر و فراهم نندك يم اين حقوق منعقد ةمعامالتي كه اشخاص ثالث با دارند

 ناظر بر حقوق مالكيت صنعتي در سيستم ثبت يها تيمحدودمعتبر در خصوص حقوق و 
 سؤال اين 1386ع مصوب .ط.ا.ث. با وضع ق. صورت گيرديدنظريتجد صنعتي يها تيمالك

كيت رهايي از مشكالت ناشي از ثبت مال منظور بهكه آيا سيستم ثبتي مالكيت صنعتي د شمطرح 
 براي ثبت شده ارائه انديشيده است؟ آيا شرايط ماهوي مالكيت صنعتي يا چارهصنعتي نامعتبر 

 حق نيتأم در قانون مزبور در راستاي يمؤثر؟ آيا گام شود ميبا اعمال سيستم تحقيقي بررسي 
  دسترسي به اطالعات برداشته شده است؟

اع سندي است كه براي حمايت  اخترةنام يگواه، 1386ع مصوب .ط.ا.ث. ق3 ةمطابق ماد
در اين ماده مقنن . كند يم آن حقوق انحصاري اعطا ة و به دارندشود يماز اختراع صادر 

 ؛ اختراع سخن به ميان آورده استةنام يگواه قانون سابق از سنديت داشتن 36 ةبرخالف ماد
شده و  رسمي در حدود صالحيت او بر طبق مقررات قانوني تنظيم مأمورسندي كه نزد 

 قانون 13 ةهمچنين، ماد. شود يم قانون مدني سند رسمي محسوب 1287 ةبنابراين مطابق ماد
 ثبت اختراع، را از نظر انطباق با ة اظهارناميت صنعتكي مالةه ادارك دكن يممزبور تصريح 

 به 13 ة بنابراين، ماد.دكن يم و سپس اقدام به ثبت يبررس» نامه نييآط مندرج در قانون و يشرا«
 عام توسط مرجع ثبت براي ثبت اختراع طور به نامه نييآلزوم بررسي شرايط مندرج در قانون و 

 شرايط مقرر در قانون اعم از شرايط ماهوي از جمله شرايط آنكهبا توجه به . استده كراشاره 
 و  اطالعات صحيحة مقنن كاركرد ارائرو است، ازاين قانون و شرايط شكلي 2 ةمذكور در ماد

 داشته مدنظرقابل اعتماد از طريق جلوگيري از ثبت اختراعات نامعتبر را در وضع قانون جديد 
دنبال آن بوده است كه در وضع قانون جديد، سيستم ثبت تحقيقي يا  بهو به همين منظور 
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تحولي كه در بسياري از كشورهاي اروپايي با پي . دكن اعالمي ةآزمايشي را جايگزين شيو پيش
منفي آن بر نوآوري و امنيت معامالت  آثار اجتماعي باالي سيستم اعالمي و يها نهيهزبه بردن 
 ,Merges  (مالحظه است شايان مالكيت صنعتي اتفاق افتاد و در بسياري از قوانين نمونه ةحوز

كه در خصوص ثبت د كر مالحظه توان يم اين قانون 39 ةهمين مبنا را در ماد. )589 -596 :1999
 مالكيت صنعتي تشخيص دهد كه شرايط مندرج در ةهر گاه ادار«: دارد يم تجاري مقرر عالمت

در  مذكور قانون 27 ة مفاد مادهرچند. »...اين قانون رعايت شده است عالمت را ثبت كرده
 مالكيت صنعتي را موظف به بررسي مطابقت اظهارنامه با ةخصوص ثبت طرح صنعتي، ادار

وجود آورد كه در خصوص  بهن دانسته و ممكن است اين ابهام را مفاد برخي مواد اين قانو
 كاركرد نيتأم مقنن نبوده، لكن لزوم موردنظر كامل طور به ثبت تحقيقي ة صنعتي شيويها طرح
 ثبتي توسط مقنن و توجه به فلسفه و هدف موجود در ساير مواد يها ستميس يرسان اطالع

 اجرايي اين قانون كه در ةنام نييآ 82 ة و توجه به ماد مورد اشاره39 و 13قانون از جمله مواد 
 شرايط مقرر در قانون را الزم دانسته، باب اين تفسير ةخصوص ثبت طرح صنعتي بررسي هم

تصريح .  ثبت بودة صنعتي هم بايد قائل به تحقيقي بودن شيويها طرح كه در ثبت كند يمرا باز 
ت اختراع از لحاظ انطباق با شرايط شكلي و  ثبةبه تكليف مرجع ثبت به بررسي اظهارنام

ع مصوب .ط.ا.ث. اجرايي قةنام نييآ 28 ة اجرايي در مادنامه نييآماهوي مندرج در قانون و 
 و متخصصان و ربط يذ امكان استعالم توسط مرجع ثبتي از مراجع ينيب شيپ و 1386

 همين ديمؤين ماده نيز  نخست ذيل همةكارشناسان براي احراز شرايط ماهوي اختراع در تبصر
 حمايت از منظور به پنجم توسعه ة قانون برنام17 ة مادآنكهبر آن، پس از  عالوه .استديدگاه 
 ةهزين و پرداخت بخشي از نيتأم كه نسبت به داند يم دولت را مجاز انيبن دانش يها شركت

 دانش فني و امتياز  براي خريددكنندگانيتولثبت اختراعات، توليد دانش فني و حمايت مالي از 
 كشور موظف كسازمان ثبت اسناد و امال« :دارد يم مقرر 3 ةتبصر )بند و(اختراعات اقدام كند 

صالح نسبت به  ي مراجع ذي علمي اختراعات از سوي گواهي مميزةاست صرفاً پس از ارائ
  كه مميزي و بررسي صحتشود ينم يعني اين حمايت موجب ،»ثبت اختراعات اقدام نمايد

  .اختراع جديد ناديده گرفته شود
 كه اعمال سيستم ثبت تحقيقي گذارد ينمبنابراين بررسي مفاد قانون هيچ ترديدي را باقي 

 بوده و تحولي كه در موردنظر 1386در فرايند ثبت مالكيت صنعتي در قانون مصوب 
جع ثبت شايد  در عمل مرمتأسفانه.  در ايران نيز محقق شده است،كشورهاي ديگر اتفاق افتاد

حق دسترسي به  «نيتأمو  به اين تحول و آثاري كه در امنيت اقتصادي جامعه و رشد نوآور
 اين با وجود كه رسد يمنظر  به كه در عمل گاهي يا گونه به كرده است،ندارد توجه » اطالعات

  .دشو يمتحول قانوني همچنان سيستم ثبت اعالمي اعمال 
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 )ثبت ثانويه (شده ثبتايق  اطالعات و حقيروزرسان به. 3.2
  مفهوم و مبنا.3.2.1

 ةشد يآور جمعاهميت دارد كه اگر اطالعات  مسئلهاين »  اطالعات و حقايقيآور جمع«در بعد 
براي جلوگيري از اين امر، ثبت هر معامله يا . دنشو يم منسوخ سرعت به ، نشوندروز بهاوليه 

 ثبت ثانويه يها ستميسكه از آن تحت عنوان د شوتغيير بعدي حق مالكيت صنعتي بايد الزامي 
بار و در بدو ثبت  اولين مبتني بر اصالح اطالعاتي است كه براي ها ستميساين .  نام بردتوان يم

 ةليوس بهالبته صرف الزامي شدن ثبت اين تغييرات . اند دهيرسيك حق مالكيت صنعتي به ثبت 
 منظور به كه مردم شود ينم و سبب كند ينم  شدن اطالعات نظام ثبتي را تضمينروز بهقانون، 

 بلكه ايجاد انگيزه ،ثبت معامالت و تغييرات ايجادشده در يك حق مالكيت صنعتي اقدام كنند
 مناسب و از طريق ضمانت اجراهاي حقوقي و داشتن يها روش ةليوس بهبراي ثبت اين امور 

 به يرسان اطالعلزوم . كند يم اطالعات را بيشتر تضمين يروزرسان بهمنافع قطعي، امكان 
در لزوم ثبت هر نوع تغيير  منظور به يك استدالل حياتي و مبنايي عنوان بهاشخاص ثالث اغلب، 

 زيرا امكان رود، كار مي به) اليسنس (يبردار بهره ة از جمله قراردادهاي اجازشده ثبت حقوق
 (& Birstonas دارداحترام به منافع اشخاص ثالث از طريق ثبت اين قراردادها وجود 

Klimkeviciute, 2014: 92(. يشرط شيپ بنابراين، عموميت دادن و انتشار حق مالكيت خصوصي 
زيرا لزوم  ،):De Groot, 2007 (164  براي الزام و اجراي اين حقوق در برابر اشخاص ثالث است

 ة اجاز كه آيا يك قراردادكند يمرا مطرح  مسئله اطالعات به اشخاص ثالث اين ةارائ
 از عالمت تجاري كه به ثبت نرسيده است در برابر اشخاص ثالث قابل استناد است يبردار بهره

  .يا خير
 حق دسترسي اطالعات در سيستم نيتأمروزرساني اطالعات سيستم ثبتي در جهت  هبراي ب

  :تحليل شوند نظر مالكيت صنعتي از اين ة ثبت ثانوييها ستميسمالكيت صنعتي الزم است 
  
   مالكيت صنعتية ثبت ثانوييها ستميس. 3.2.2

 :در دنيا وجود دارد» ثبت مالكيت صنعتي«از ديدگاه تطبيقي، دو مفهوم از 

. شود يمحق مالكيت صنعتي محدود »  وجوددييتأ« كاركرد سيستم ثبتي به صرف )الف
صي  يك حق مالكيت صنعتي اطالعات به اشخانبود در خصوص وجود يا صرفاًبنابراين ثبت، 

 در يا شده ثبت مطمئن شوند كه فعاليت آنها با حق مالكيت صنعتي اند ليما كه دهد يمارائه 
در اين مفهوم از . )Kelli  et al., 2016: 9( يا خير؟ كند يمتعارض است يا خير و آيا آن را نقض 

 يك حق مالكيت صنعتي در خصوص اطالعات ة، صرف ثبت اولي»ثبت مالكيت صنعتي«
سيستم ثبتي قرار   زيرا، نيستشده ثبت ةاطالعات اولي» يروزرسان به« و نياز به ندك يمكفايت 
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 حق ة دارندة درباروجه چيه به كند و دييتأ يك حق مالكيت صنعتي را نبود وجود يا صرفاًاست 
 يا توثيق حق يبردار بهره وارده بر آن مثل واگذاري مجوز يها تيمحدودو واگذاري آن يا 

 براي رالذكرياخ نيز در خصوص موارد شده ثبت ة و اطالعات اوليكند ينمائه اطالعاتي را ار
 پذيرش اين مفهوم از ثبت مالكيت صنعتي با حق ديترد يب.  نيست قابل اتكااشخاص ثالث

  .دسترسي به اطالعات در تعارض خواهد بود
مفهوم ثبت  زيرا در اين ، از كاركردهاي ثبت استيتر گستردهمفهوم دوم مبتني بر فهم  )ب

بر اعالم  عالوهدر چنين سيستمي، . دهد يممعامالت مالكيت صنعتي را ارتقا » امنيت حقوقي«
 معتبر و ة اطالعاتي كه براي انعقاد يك معامل،شده ثبتوجود يك حق مالكيت صنعتي 

 مثل اطالعات مربوط به شخص ، آن الزم استانعقاد در خصوص انعقاد يا عدم يريگ ميتصم
در در چنين سيستمي مقنن . شود يم نيز ارائه بر آن وارد يها تيمحدودان حق او و مالك و ميز

 به ادارات ثبت ارسال و در شده ثبت است كه اطالعات مهم و تغييرات در اطالعات يحل راه پي
اتكا و اعتماد اشخاص «اين مفهوم از سيستم ثبتي كه مبتني بر حمايت از . دفاتر ثبتي ثبت شود

 Kelli  et ( حق دسترسي به اطالعات در سستم ثبتي استنيتأمو  »شده ثبتعات ثالث به اطال

(al., 2016: 9 ، است حق مالكيت صنعتي ر معامالت ناظر بة اطالعات هميروزرسان به مستلزم 
 اوست و به دو روش در دنيا اعمال »ميزان حق« و » حقةدارند« و »مالك«به تغيير منجر كه 
   :شود يم

براساس اين روش ثبت شرط صحت معامالت : طاي اثر ايجادي به ثبتاع :روش اول
براساس اين روش ثبت شرط :  به ثبتيدييتأ اعطاي اثر :روش دوم ؛مالكيت صنعتي است

  .قابليت استناد معامالت مالكيت صنعتي در برابر اشخاص ثالث است
بر  عالوه، شود يماجرا  مذكوركه به دور روش » ثبت مالكيت صنعتي«در اين مفهوم از 

 شود يمن يز معي نيزان حق وي، دارندة حق و ميت صنعتكيحق مال» وجود «ة درباريرسان اطالع
ق ارائة اطالعات ي از طرشده ثبت كت از اشخاص ثالث طرف معامله با ماليان حماكو ام
رد كارك، يرسان اطالعرد كاركبر  عالوهجه هر دو روش مزبور يدر نت. گردد يم فراهم يح ثبتيصح
  ثبته ك را يا معامله و در صورت تحقق معاملة معارض، كند يم نيتأم سيستم ثبتي را يتيحما
رقابل استناد يا غي) يجاديستم ايس(گر را باطل يه معاملة دك؛ اعم از آندارند يم است، مقدم شده

اين مفهوم،  گفت كه در توان يمجه ي نتعنوان بهن يبنابرا. بدانند) يدييستم تأيس(در برابر ثالث 
طباطبائي حصاري، ( رددار ي تأثيت صنعتكي مالي قراردادهايا اثرگذاري از مراحل انتقال يكيثبت در 

حق دسترسي به « و شده  نيتضم اطالعات ثبتي يروزرسان به و در نتيجه )305-304 :1396
  .شود يم نيتأم كامل طور به» اطالعات
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 اكتفا نكرده شده ثبتاطالعات مربوط به مالكيت  ة، به ثبت اولي.ع.ط.ا.ث.مقنن ايراني، در ق
، مقرراتي را در خصوص لزوم ثبت شده ثبت تمامي اطالعات يروزرسان به منظور بهاست و 

ثبت مالكيت «مفهوم دوم » يدييتأروش « و با پذيرش دارد يمتغييرات بعدي مالكيت مقرر 
گونه تغيير در حقوق  ور ثبت هر قانون مزب50 و 48 وادم. دهد يمرا مورد توجه قرار » صنعتي

 آنها در برابر ريتأث از اين حقوق را الزامي و يبردار بهره و مجوزهاي شده ثبتمالكيت حقوق 
، 49، 47 در مواد شده ثبت اطالعات يروزرسان به. استده كراشخاص ثالث را منوط به ثبت 

يي قانون مزبور نيز مورد  اجراةنام نييآ128 و 87، 31 مواد يها تبصره و 146 و و99، 62، 57
  .  قرار گرفته استديتأك

 تغييرات و انتقاالت حقوق مالكيت صنعتي در برابر اشخاص ثالث به ثبت ريتأثمنوط كردن 
گرفته با لحاظ  صورتاين تغييرات و تعيين ضمانت اجراي عدم ثبت تغييرات و انتقاالت 

كه تعيين ضمانت اجرا در هر  ئلهمساشخاص ثالث در مواد مزبور از يك سو، و توجه به اين 
 وجودي آن مقرره بايد صورت گيرد، از سوي ديگر، نشان ة با توجه به مبنا و فلسفيا مقرره

دن كردر خصوص مالكيت صنعتي و فراهم »  به اشخاص ثالثيرسان اطالعلزوم « كه دهد يم
 مورد توجه در وضع ن در بازار مبادالت اين اموال يكي از مبانيتقارن اطالعات ميان متعامال

و اعمال يكي » ثبت مالكيت صنعتي« و مقنن ايراني با پذيرش مفهوم دوم از مذكور استقانون 
  . استده كر نيتأم ديگر از حق دسترسي به اطالعات را يا جنبه) يدييتأنظام ( آن يها روشاز 

  
  شده ثبتبازيابي اطالعات . 4
ه ك شود يمامل ك يزمان» رسي به اطالعاتحق دست «نيتأم معامالتي از طريق كسيت ريريمد

 ي زمانة دوريكامالت در بازار اغلب در مع. باشند يابي قابل بازيافك سرعت بهاطالعات 
 طرح صنعتي يا  حق اختراع ياةاليه و مجوزگيرند منتقل مانند يشخص. رنديگ يمحساس صورت 

ت كي مالينان از ادعاياطمل به ي مشخص، ماي زمانة در  دوريريگ ميتصم يعالمت تجاري، برا
 از دفاتر و يافكسرعت  بهاگر اطالعات نتواند . استدهنده و مجوزدهنده  انتقالفروشنده يا 
 جامعه ي گردش اقتصاديه بالقوه براك يرد، معامالتيافت و در دسترس قرار گي بازيسيستم ثبت

تي طراحي شوند كه مد ثباارك يها نظامبايد  رو ازاين. ن است منعقد نشوندكد است، مميمف
 ).Palmer, 1998: 90-91( دارندشده ثبت عموم به اطالعات يابيت دستيفكيش سطح ي در افزايسع

 ثبت مالكيت صنعتي، به در خصوصنظام حقوقي ايران نيز در قوانين و مقررات 
، جنبه و بعد ديگر يدرست به بلكه ،اكتفا نكرده است»  اطالعاتيروزرسان به و يآور جمع«

را مورد توجه قرار داده » شده ثبتدسترسي به اطالعات « سيستم ثبتي يعني يرسان اطالعد كاركر
 ةنام نييآت مزبور را مطابق ابه اطالع ع، قابليت دسترسي همگان.ط.ا.ث. ق54 ةو در ماد
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و بدون » همگان«بنابراين حق دسترسي به اطالعات براي . استده كر ينيب شيپي ياجرا
 دسترسي اطالعات به ة ترتيب و نحوصرفاً شده و ينيب شيپ ذكورممحدوديتي در قانون 

 اجرايي قيدي را به عموميت حق دسترسي به ةنام نييآلكن .  اجرايي واگذار شده استةنام نييآ
اطالعات «: دارد يم  بيان168 ةو در مادده كر فوق اضافه ةشده در ماد ينيب شيپاطالعات 

 مستقيم يا از طريق الكترونيكي طور بهترسي عموم به تشخيص مرجع ثبت قابل دس...اوليه
 طور بهكه مفهوم و دامنه آن » اطالعات اوليه«ماده مزبور ضمن سخن گفتن از » ....خواهد بود

را به حق دسترسي عموم كه در قانون » به تشخيص مرجع ثبت«دقيق مشخص نيست، قيد 
جلوگيري از حق دسترسي به  شده است وارد نموده است و به اين طريق امكان ينيب شيپ

حق دسترسي به «اطالعات يا محدود كردن آن را بدون تعيين مبناي مشخص و برخالف 
 مزبور ة از اين ايراد بنيادين وارد بر مادنظر صرف. استده كردر سيستم ثبتي فراهم » اطالعات

يند اجراي قانون را  بايد فراصرفاً قيدي را به قيود قانوني اضافه كند و تواند ينم نامه نييآكه 
 بايد با حفظ ها ييدارا در خصوص شده ثبت كاركرد دستيابي به اطالعات هرچندمشخص كند، 

ميان اطالعات قابل دستيابي و اطالعات مربوط بايد حريم خصوصي اشخاص صورت گيرد و 
 ة بدون ارائتوان ينمبه حريم خصوصي اشخاص تفكيك قائل شد، لكن تشخيص اين امر را 

 دهد يمبر آن دقت در مفاد اين ماده نشان  عالوه. و مالك قانوني به دست مرجع ثبتي سپردمبنا 
 ةنام نييآ در شده ثبت دستيابي عموم به اطالعات ة تصريح مقنن بر تعيين شيوبا وجودكه 

 كرده و مستقيم و الكترونيكي اشاره صورت به به امكان دسترسي صرفاً مزبور ةاجرايي، ماد
 ةمقايس.  دقيق مشخص نكرده استطور به در روش مستقيم را ژهيو به شيوه دسترسي

 دسترسي ة كه از نظر شيودهد يما پيشين نشان .ع. اجرايي آن با قانون ثةنام نييآع و .ط.ا.ث.ق
 يكي از ابعاد مهم حق دسترسي به اطالعات در سيستم ثبتي، مقررات عنوان بهبه اطالعات 

 1310ا .ع.ث. ق42 ة زيرا ماد،مي به عقب برداشته استجديد نسبت به مقررات پيشين گا
 اختراع را آزاد ة اسناد و اوراق مربوط به ثبت هر اختراع پس از صدور ورقةمراجعه به كلي

 محدوديتي و به صرف پرداخت هزينه به چيهرا بدون » هر شخصي«دانسته و امكان دسترسي 
  .بودده كر ينيب شيپاطالعات ثبتي 

  
  يريگ جهينت. 5

 كسب اطالعات ايمن و قابل اعتماد ة اقتصادي، هزينةمعامله در چرخ يها نهيهز نيتر عمدهاز 
حق دسترسي به  «نيتأم.  اطالعات به بازار ناقص و توزيع آن، نامتقارن استة زيرا ارائ،است

ن به اطالعات صحيح و الزم ، متعامالشود يم اقتصادي سبب ةدر فرايند يك معامل» اطالعات
حق دسترسي  «نيتأمهمين امر سبب شده است كه . اهش ريسك اقتصادي دست يابندبراي ك
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سيستم ثبتي اطالق » حمايتي «و كاركرد  » يرسان اطالع«كه به مجموع دو كاركرد  ،»به اطالعات
 مالكيت صنعتي در دنيا ة يكي از مباني انتخاب سيستم ثبتي مناسب در حيطعنوان به ،شود يم

 اطالعات صحيح و ة ثبتي انتخاب شود كه با ارائستميو سد مورد توجه قرار گير
 قابل طور به نفع يذمالكيت صنعتي را براي اشخاص » وضعيت حقوقي«شده  يروزرسان به

  . و سبب كاهش ريسك معامالتي شود كند تعيين ياعتماد 
ه در سيستم ثبتي مستلزم توج» حق دسترسي به اطالعات «نيتأم كه دهد يم نشان ها يبررس

دسترسي به «و »  حقايق و اطالعاتيآور جمع« ابعاد اين حق يعني دو بعد ةهمزمان به هم
در بار اطالعات  اوليندر بعد اول، از يك سو، سيستم ثبتي كه براي  .است» شده ثبتاطالعات 

 را داشته شده ثبت صحت اطالعات نيتضم بايد قابليت ،كند يم يآور جمع يك حق را مورد
در غير اين . دكن اتخاذ شده ثبت اطالعات يروزرسان بهبر آن روش دقيقي براي  عالوهباشد و 

 حقوق مالكيت صنعتي ةدر خصوص ثبت اولي .سرعت منسوخ خواهند شد بهصورت اطالعات 
بررسي تحول . رود كار مي بهدر دنيا » ثبت اعالمي«و » ثبت تحقيقي «ةو فرايند آن دو شيو

 اول كه ةف از جمله آمريكا در اين پژوهش نشان داد در شيو ثبتي در كشورهاي مختليها وهيش
 اطالعات موجود در ،شود يمبدون هيچ رسيدگي ماهوي نسبت به ثبت مالكيت صنعتي اقدام 

 هيچ تضميني در تواند ينمو چنين سيستمي   قابل اعتماد نيستوجه چيه بهسيستم ثبتي 
را ي سيارب اجتماعي يها نهيهز اين شيوه كه.  ارائه دهدشده ثبتخصوص صحت اطالعات 

دليل عدم اطمينان به  بهو  درادايراد » حق دسترسي به اطالعات« از منظر،كند يمتحميل 
 مطرح شده ثبت در آن، دعاوي متعدد در خصوص اعتبار يا عدم اعتبار حق شده ثبتاطالعات 

 دسترسي به حق«سيستم ثبتي و در نتيجه » يرسان اطالع« كه اين امر با كاركرد شود يم
از ثبت، حق مالكيت صنعتي بررسي  پيش دوم، ةلكن در شيو. در تعارض است» اطالعات
بنابراين روش مزبور، با ثبت اطالعات . شود بررسي مي و صحت و سقم آن شدهماهوي 

 اعتبار حق در خصوصصحيح و فراهم كردن قابليت استناد به آن، سبب كاهش دعاوي 
 شود يم اجتماعي ناشي از ثبت اطالعات نادرست يها نهيهزهش  و كاشده ثبتمالكيت صنعتي 

 يرسان اطالع كاركرد نيتأمبراين بنا. را فراهم كند» حق دسترسي به اطالعات «ة زمينتواند يمو 
 صنعتي يها تيمالكتمايل به اتخاذ سيستم تحقيقي در ثبت اوليه  عاملثبت را بايد  سيستم
و جلوگيري از منسوخ شدن اطالعات و » شده ثبت اطالعات يروزرسان به«بر آن،  عالوه .دانست
» ثبت مالكيت صنعتي« در سيستم ثبتي مستلزم آن است كه مفهومي از شده يآور جمعحقايق 

امنيت  «نيتأمو  اشدبمورد پذيرش قرار گيرد كه مبتني بر فهم گسترده از كاركردهاي ثبت 
به آن معنا كه سيستم ثبتي بايد بتواند . معامالت مالكيت صنعتي را هدف قرار دهد» حقوقي

 حق و مالك و ةبلكه در خصوص دارند» وجود يك حق مالكيت صنعتي« در خصوص تنها نه
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ميزان حق او اطالعات دقيقي را ارائه كند كه اين امر مستلزم الزامي شدن ثبت تمام معامالت و 
 حقوقي كه اين يها امنظ.  آن استةتغييرات در خصوص حق مالكيت صنعتي پس از ثبت اولي

ثبت شرط قابليت استناد  (يدييتأ به دو روش ،اند رفتهيپذمفهوم از ثبت مالكيت صنعتي را 
 كه در هر دو روش كنند يمآن را اعمال ) ثبت شرط صحت معامالت( و ايجادي) معامالت

ت و امكان  كه در سيستم ثبتي به ثبت نرسيده اسيا معامله در نتيجه يكسان بوده و آنكهدليل  به
 يروزرسان به اطالع از آن توسط اشخاص ثالث وجود ندارد در برابر اين اشخاص معتبر نيست،

 هر دو از لحاظ ايجاد امنيت معامالت و تضمين قابليت اتكا به و دهشاطالعات ثبتي تضمني 
 براي اشخاص ثالث، كاركرد حمايتي يكساني دارند و در نتيجه بعد ديگري شده ثبتاطالعات 

   .شود يم نيتأمدر اين مفهوم از ثبت » حق دسترسي به اطالعات«ز ا
» حق دسترسي به اطالعات« كه دهد يم نشان يخوب به 1386ع ايران .ط.ا.ث.بررسي مفاد ق

 ةنكت. در سيستم ثبت مالكيت صنعتي، در مواد مختلف اين قانون مورد توجه مقنن بوده است
ن است كه تمامي ابعاد حق دسترسي به اطالعات  ثبت مالكيت صنعتي آةتوجه در حوز درخور

 و دستيابي به شده ثبت اطالعات يروزرسان به اطالعات اوليه، يآور جمعدر سيستم ثبتي شامل 
البته، بررسي .  توسط عموم در مواد مختلف قانون مزبور مورد توجه استشده ثبتاطالعات 

 كه در نظام حقوقي ايران دهد يمان  نش1386ع .ط.ا.ث.از ق پيشقوانين و مقررات مربوطه تا 
 صنعتي يها تيمالك ةتا قبل از وضع اين قانون، نوعي ثنويت يا دوگانگي در سيستم ثبت اولي

 ديگر سيستم ثبت يها نهيزم سيستم ثبت اعالمي و در برخي ها نهيزموجود داشته و در برخي 
از . استه از سيستم اعالمي  در اين دوران، غلبه با استفادهرچند است، شده يمتحقيقي اجرا 

 كه اطالعات دش يم صنعتي سبب يها تيمالكآنجا كه استفاده از سيستم ثبت اعالمي در ثبت 
 ثبتي اعتماد يها يگواه در سيستم ثبتي قابل اعتماد نباشد و در بازار معامالت نتوان به شده ثبت
 نامعتبر در اثر يها تيمالك  اجتماعي ناشي از ثبتيها نهيهز، بنابراين براي جلوگيري از دكر

 اين ةاعمال سيستم اعالمي و براي كاهش ريسك خطر در معامالتي كه اشخاص ثالث با دارند
 منبع اطالعاتي معتبر در خصوص حقوق و نساخت و فراهم كنند يمحقوق منعقد 

 صنعتي در قانون يها تيمالك ناظر بر حقوق مالكيت صنعتي در سيستم ثبت يها تيمحدود
اشاره به .  صورت گرفتيدنظريتجد حق دسترسي به اطالعات نيتأم از منظر 1386 مصوب

و تصريح به )  قانون سابق36 ةبرخالف ماد( قانون جديد 3 ةسنديت گواهي اختراع در ماد
در اين قانون ) اعم از ماهوي و شكلي(» نامه نييآشرايط مندرج در قانون و  «ةلزوم رعايت هم

 سيستم تحقيقي در ثبت اوليه توسط مقنن است كه مطالعات نشان اتخاذ ديمؤ آن نيز ةنام نييآو 
 در مؤثر اتخاذ سيستمي با وجوداما .  بعد اول حق دسترسي به اطالعات استةكنند نيتأمداد 

 حق دسترسي به اطالعات توسط مقنن، در عمل اين سيستم نيتأم و يرسان اطالعايفاي كاركرد 
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 دقيق صورت طور بهو بررسي در زمان ثبت مالكيت صنعتي  شود ينم دقيق اعمال طور به
بنابراين، با توجه به وجود مبناي قانوني براي اعمال سيستم تحقيقي، سازمان ثبت . رديگ ينم

 اتخاذ ابزارهاي دقيق جهت بررسي ماهوي در زمينةبايد )  مالكيت صنعتيةادار(اسناد و امالك 
مقنن  . حق دسترسي به اطالعات اقدام كندنيتأماستاي  براي ثبت در رشده ارائهمالكيت صنعتي 

 اكتفا شده ثبتمربوط به مالكيت صنعتي »  اطالعاتيروزرسان به و يآور جمع« به يدرست به
را » ثبت مالكيت صنعتي« از كاركردهاي ثبتي مفهوم وسيع يا گسترده بلكه با فهم ،نكرده است

 و بعد حمايتي حق دسترسي به اطالعات را ينرسا اطالعپذيرفته و جنبه و بعد ديگر كاركرد 
 را شده ثبتمورد توجه قرار داده و ثبت تمام معامالت و تغييرات بعدي حق مالكيت صنعتي 

 در برابر اشخاص ثالث غير ،الزامي اعالم كرده است و معامالت و تغييراتي را كه به ثبت نرسند
دسترسي به اطالعات «ر خصوص بعد  لكن د.)50 و 48مواد ( استده كرقابل استناد اعالم 

هرچند مقنن آن را نيز مورد توجه قرار داده و حق دسترسي به اطالعات را براي عموم » ثبتي
 اجرايي با منوط كردن امكان دسترسي به ةنام نييآاست، لكن ده كر ينيب شيپدر اين قانون 

 سبب شده است  مالك و معيار مشخصةاطالعات به تشخيص مرجع ثبتي آن هم بدون ارائ
 اجرايي از ةنام نييآ شود يم پيشنهاد رو شود، ازاين حق دسترسي به اطالعات مخدوش عمالً

 طور به دستيابي يها وهيشاين لحاظ با بازگشت به اطالق قانون در اين خصوص، اصالح و 
  .دشودقيق تبيين 

  
  منابع
  فارسي) الف

  ميزان:ان، تهرحقوق مالكيت صنعتي). 1390(امامي، اسداهللا . 1

 ة رسال،ها معادل مطلوب احراز نقض حق اختراع در حقوق ايران با نگاهي به دكترين ةشيو). 1395(بهادري جهرمي، زهرا . 2
 . حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهراندانشكدة دكتري حقوق خصوصي، 

 .اسي دانشگاه تهران حقوق و علوم سية، دانشكد آموزشي حقوق مالكيت صنعتيةجزو .)1394(حبيبا، سعيد . 3
 ةع تدوين قوانين و تأثير آن بر فرايند ثبت اختراع؛ مطالۀ تطبيقي شيوةمطالع« .)1396( بهادري جهرمي، زهرا ؛حبيبا، سعيد. 4

 .2 ش ،8 ة، دورمطالعات حقوق تطبيقي ،» در ايران و امريكاشده ثبتموردي يك اختراع 
 ةفصلنام ،» كارايي اقتصادية اقتصادي ثبت رسمي امالك در پرتو آموزكاركردهاي«). 1394(طباطبائي حصاري، نسرين . 5

 .72، ش تحقيقات حقوقي
 ثبت انتقال يها ستميستحليل : نقش ثبت در فرايند انتقال حقوق مالكيت صنعتي«). 1396( ------------------- . 6

  .2، ش 47 ة، دور مطالعات حقوق خصوصيةفصلنام ،»حقوق مالكيت صنعتي در دنيا
  
 خارجي) ب

7. Aynès, Laurent; Crocq, Pierre (2003). “Droit Civil (Les Sûreté, la Publicité foncière” 
Juridiques Associ ées, Paris. 

8. Birstonas, Ramunas; Klimkeviciute, Danguole (2014). “PROBLEMATIC ASPECTS OF 
THE APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF EXHAUSTION OF TRADEMARK 
RIGHTS IN THE EU (EEA) AND OF ITS INTERRELATION WITH CONTRACT LAW: 
POSSIBLE SOLUTIONS?” European Scientific Journal, 10.19, p.92 



  
 1398، پاييز 3، شمارة 49 ة دور، خصوصيحقوقمطالعات امه                                          فصلن502 

9. Byamugisha, Frank F.k (1999). How Land Registration Affects Financial Development and 
Economic Growth in Thailand, World Bank Publications, p.3-4 

10. Commission of the European Communities (2008). COMMUNICATION FROM THE 
COMMISSION TO THE EUROPEANPARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROP 
EAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE (An Industrial Property Rights Strategy for 
Europe), Brussels, COM (2008) 465/3. 

11. Dagot, Michel et Frémont, Paul (2003). Publicité foncière (généralités), Juris- Classeur 
(Civil Annexes- fasc 30), Groupe LexisNexis, p. 15 

12. De Groot, Selma (2007). “Fiduciary Transfer and Ownership” u: (ed.) Faber, Wolfgang; 
Lurger, Brigitta, Rules for the Transfer of Movables A Candidate for European 
Harmonisation or National Reforms?, European Legal Studies Sellier, Vol. 6. Walter de 
Gruyter, p. 164 

13. Kelli, Aleksei; Värv, Age; Mets, Tõnis; Mantrov, Vadim; Birštonas, Ramūnas; Ginter, 
Carri (2016). “Different Regulatory Models of Transfer of Industrial Property Rights in the 
Baltic States: A Plea for Harmonized Approach”, International Comparative 
Jurisprudence,2 (1). Available at: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235166741630004X, 2018/10/6. 

14. Kelli, Aleksei (2015). “The conceptual bases for codifying Estonia ׳s IP law and the main 
legislative changes: From the comparative approach to embedding drafted law into the 
socio-economic context”, International Comparative Jurisprudence, 1.1.available at: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351667415000050, 2018/10/6. 

15. Merges, Robert P. (1999). “As many as six impossible patents before breakfast: Property 
rights for business concepts and patent system reform”, Berkeley Technology Law Journal 
(14), p.593, available at: https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent. 

  cgi?referer, 2018/10/6 
16. Palmer, David (1998).“Security, Risk and Registration”, Land Use Policy, Vol.15 (1), 

Elsiver, p. 90- 91. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/ pii/ 
  S0264837797000367 2018/10/6 
17. Simler, Philippe et Delebecque, Philippe (2009). Droit civil (Les Sûretés, La Publicité 

Foncière), 5e dition, Dalloz,  
18. The International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI), (2006), 

Adopted Resolution 2006 – Contracts Regarding Intellectual Property Rights (Assignments 
and Licenses) and Third Parties, Meeting: 2006 AIPPI World Congress – Gothenburg-
Yearbook2006/I. 

19. Van Erp, Sjef (2013). “Contract and Property Law: Distinct, but not Separate”, European 
Review of Contract Law 9(4). Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/ 

    sol3/papers.cfm?abstract_id=2340387. 2018/10/6 
20. Varian, Hal R. (2014). Intermediate Microeconomics: A Modern Approach: Ninth 

International Student Edition, WW Norton & Company, p.545-565 
21. Wen, Yu-Fang; Matsaneng, Thapi (2014). “Patents, pharmaceuticals & competition: 

benefiting from an effective patent examination system.”, available at: 
http://compcom.co.za.www15.cpt4.host-h.net 

22. Zevenbergen, Jaap (2014). "A systems approach to land registration and cadaster", Nordic 
journal of surveying and real estate research, Vol 1. 


