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چکیذه

زمایت لايىيی اؾ ْؽاذ یا ظاؼيعه ْؽذ يًٛتی ظؼ کهىؼهای هطتلف به وخىظ اويافی ظؼ ْؽذ
يًٛتی هًىِ نعه اقت Fاويافی اٚن اؾ خعیع بىظو ،ايیل بىظو ،هًسًؽ بفؽظ بىظو یا تؽکیبی اؾ
ایًها اؾ ایى خمله هكتًع .زمایت لايىيی اؾ ْؽذهای يًٛتی به هؽزله ثبت هًسًؽ يیكت و
هیتىاو گفت هیىه زمایت ظؼ هًگام ظاظضىاهی به ثمؽ هیيهیًع .لايىيگػاؼاو هطتلف ،زكب
نؽایّ ،اهکايات و قیاقتهای تىقٛهای و هؿیتهای يكبی کهىؼ ضىظ ،ؾهاو ازؽاؾ نؽایّ
زمایت ؼا تٛییى کؽظهايع .بؽضی گلىگاه ازؽاؾ ایى نؽایّ ؼا ظؼ ؾهاو ثبت لؽاؼ ظاظهايع و بؽضی ظیگؽ،
ظاظگاه ؼا خایگاهی هًاقبتؽ بؽای ازؽاؾ ایى نؽایّ پًعانتهايع .گؽوهی يیؿ ؼاهی هیايه ؼا ظؼ پیم
گؽفته و به يٗمی بیًابیى تى ظؼ ظاظهايع .يىنتاؼ زاَؽ پف اؾ تىيیف و تسلیل يٗامهای هطتلف
بؽؼقی اٖهاؼياهه ثبت ْؽذ يًٛتی ظؼ کهىؼهای هطتلف ،به قؽا ٜتٛییى يٗام هىؼظيٗؽ لايىيگػاؼ
ایؽاو ؼفته اقت Fنًاقایی يٗام بؽؼقی هىؼظيٗؽ لايىيگػاؼ اؾ خمله يماْی اقت که قالها پف اؾ
تًىیب لايىو ،بؽای خاهٛه زمىلی ؼونى و آنکاؼ يگؽظیعه اقت.
واژگان کلیدی :بؽؼقی نکلی ،بؽؼقی هاهىی ،يٗام تلفیمی ،خعیع و یا ايیل.
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مقذمه

اگؽچه هاظه  5ضاهف کًىايكیىو پاؼیف ؼاخ ٙبه زمایت اؾ هالکیت يًٛتی ،کهىؼهای ُٚى

ؼا هکلف به زمایت اؾ ْؽذ يًٛتی يمىظه; اها ظؼضًىو نیىه زمایت (کپی ؼایت ،يٗام ضاو
و اضتؽاٚات ْؽذ) ،تهؽیفات ثبت و نؽایّ زمایت قاکت اقت .خهت خبؽاو ایى ضالء ،هاظه
 25هىافمتًاهه تؽیپف گاهی فؽاتؽ يهاظه و چًعیى نؽِ ؼا خهت زمایت اؾ ْؽذهای يًٛتی بؽای

کهىؼهای ُٚى همؽؼ يمىظه اقت .هٓابك هاظه  25تؽیپف ،کهىؼهای ُٚى هکلفًع اؾ ْEؽذهای
ا
يًٛتی هكتمال ضلك نعه <Dو Eخعیع یا ايیل =Dزمایت کًًع .ظؼ همیى ؼاقتا ،لايىيگػاؼاو
کهىؼهای هطتلف ،با خؽذ و تٛعیل نؽایّ هىافمتًاهه تؽیپف ،بؽای زمایت اؾ ْؽذهای يًٛتی

نؽایٓی تٛییى يمىظهايع که بؽضی اؾ ایى نؽایّ هايًع خعیع بىظو> ،ايیل بىظو? و ظانتى ویژگی
هًسًؽ بفؽظ@ ظؼ ؾهؽه نؽایّ ایدابی و بؽضی هايًع ٚعم هطالفت با يٗن ٚمىهی یا اضالق زكًه
ظؼ گؽوه نؽایّ قلبی لؽاؼ ظاؼيع (زبیبا و زًیفی )37 :1391 ،که نؽِ يى بىظو هىؼظ ايتطاب اکثؽ
يٗامهای زمىلی بىظه اقت (نبیؽی ؾيدايی و ظهمايی.)76 :1394 ،
ا
زمایت اؾ ْؽذهای يًٛتی تست يٗام ضاو ايىال هًىِ به تمعین اٖهاؼياهه و ثبت ْؽذ
يًٛتی اقت .کهىؼهای هطتلف ٚالوه بؽ نؽایّ هاهىی زمایت ،نؽایٓی نکلی ؼا يیؿ بؽای
اٖهاؼياهه پیمبیًی يمىظهايع .ظؼ اؼتباِ با يسىه بؽؼقی نؽایّ نکلی و هاهىی ثبت ْؽذ يًٛتی
هیاو کهىؼها همگؽایی وخىظ يعاؼظ و ظؼ ایى ضًىو کهىؼها به چًع ظقته تمكین هینىيع .ظؼ
وال ٙهبًای ایى تمكین به پاقص به ایى پؽقم باؾ هیگؽظظ که هؽخ ٙثبت ،چگىيه بایع اٖهاؼياهه
ثبت ْؽذ يًٛتی ؼا بؽؼقی يمایع؟ بٓىؼ کلی ،بؽای پاقص به ایى پؽقم ،قه يٗام ثبتی بؽای

 .1هاظه  5ضاهف همؽؼ هیظاؼظE :انکال و تؽقیمات و يمىيههای يًٛتی ظؼ کلیه کهىؼهای اتساظیه زمایت ضىاهًع
نع  .Dایى هاظه کهىؼهای ُٚى ؼا هکلف به زمایت اؾ ْؽذهای يًٛتی هیکًع اها کهىؼهای ُٚى ظؼ تٛؽیف
ا
ْEؽذ يًٛتی Dو يسىه زمایت اؾ آو کاهال آؾاظيع( .)Bodenhausen, 1968: 86ظؼ وال ٙکهىؼهای ُٚى هیتىايًع
زمایت اؾ ْؽذ يًٛتی ؼا هًىِ به ثبت کًًع (تهؽیفات ثبت) Fهمچًیى هیتىايًع اؾ لىايیى هؽتبّ با زمىق هىلف
(کپی ؼایت) یا ؼلابت غیؽ هًًفايه خهت زمایت اؾ ْؽذهای يًٛتی اقتفاظه کًًع(

See: Rickeston, 2015:

.)489
2. Independently Created
3. New or Original
4. Novelty
5. Originality
6. Individual Charachter

زمایت اؾ زمىق ْؽذهای يًٛتی تىقّ کهىؼها نکل گؽفته که بؽ هبًای آيها يسىه بؽؼقی

اٖهاؼياهه ههطى هینىظ .ایى يٗامها ٚباؼتًع اؾ ); :يٗامهای واقپاؼی; یا بؽؼقی نکلی و
ا
همعهاتی<ٚ Fمىها ظؼ ایى يٗامها ،بؽؼقی اٖهاؼياهه ثبت ْؽذ يًٛتی هسعوظ به نؽایّ نکلی و
تهؽیفاتی اقت و پف اؾ ازؽاؾ نؽایّ همؽؼ ظؼ لايىو و همؽؼات غیؼبّ ،اظاؼه هالکیت يًٛتی ْؽذ

يًٛتی ؼا ثبت هیيمایع )< .يٗامهای تسمیمی یا بؽؼقی هاهىی= و تفًیلی Fظؼ ایى يٗامها ،پف
اؾ ازؽاؾ نؽایّ نکلی و تهؽیفاتی و هًٓبك بىظو ْؽذ با تٛؽیف لايىيی آو ،اظاؼه هالکیت يًٛتی
نؽایّ هاهىی زمایت اؾ خمله خعیع یا ايیل بىظو ؼا هىؼظ بؽؼقی لؽاؼ هیظهع )= .يٗامهای
هطتلّ> یا تلفیمی که تؽکیبی اؾ ظو يٗام لبلی هكتًع (.)INTA, 2019: 4

ظؼ يىنتاؼ زاَؽ ،ابتعا يٗامهای هطتلف بؽؼقی اٖهاؼياهه ثبت ْؽذ يًٛتی ؼا تسلیل
هیکًین و قپف به تهؽیر يٗام هًتطب لايىيگػاؼ ایؽاو ضىاهین پؽظاضت .ظؼزال زاَؽ ،با
گػنت قالیاو ظؼاؾ اؾ تًىیب لايىو ثبت اضتؽاٚاتْ ،ؽذهای يًٛتی و ٚالئن تداؼی هًىب
@ ،;=Bيٗام بؽؼقی اٖهاؼياهه ثبت ْؽذ يًٛتی ظؼ زالهای اؾ ابهام لؽاؼ ظاؼظ و هؽخ ٙثبت،
يازبًٗؽاو و ظاظگاهها ظؼ ضًىو هاهیت ایى يٗام ظاؼای وزعت يٗؽ يیكتًع.
 .1نظام بزرسی ضکلی و مقذماتی

بٓىؼ کلی ،ظؼ ایى يى٘ بؽؼقی پف اؾ ازؽاؾ قمت هتماَی و غیزك بىظو وی ظؼ ثبت ،هؽخٙ
ا
ثبت ،اٖهاؼياهه و َمائن آو ؼا به لسأ نکلی ظؼ چاؼچىب لىايیى و همؽؼات (هثال آیا ايعاؾه و
تٛعاظ تًاویؽ يسیر اقت یا ایًکه تىيیف با تًاویؽ و ْبمه ْؽذ هٓابمت ظاؼظ یا ضیؽ) و
همچًیى ٚعم هطالفت ْؽذ يًٛتی با اضالق زكًه و يٗن ٚمىهی ؼا هىؼظ بؽؼقی لؽاؼ هیظهع.
ا
يهایتا ،ظؼ يىؼت ازؽاؾ کلیه نؽایّ هػکىؼْ ،ؽذ يًٛتی ؼا ثبت هیکًع .بكیاؼی اؾ يٗامهای
زمىلی هثل اتساظیه اؼوپا ،چیى ،هکؿیک و افؽیمای خًىبی ایى يٗام ثبتی (يٗام واقپاؼی) ؼا بؽای
ؼقیعگی به اٖهاؼياهههای ثبت ْؽذ يًٛتی ايتطاب يمىظهايع ( .)INTA, 2019: 4ظؼ ایى ؼول،
باؼ اثبات نؽایّ هاهىی زمایت اؾ ْؽذ يًٛتی (خعیع و/یا ايیل بىظو و )...بؽ ٚهعه انطاو
ثالث به ویژه ؼلبای تداؼی اقت .انطاو غیًفٛی که هیضىاهًع اؾ ْؽذ اقتفاظه کًًع یا ظؼ
گػنته اؾ ْؽذ اقتفاظه يمىظهايع ،هیتىايًع يكبت به ثبت ْؽذ ظؼ اظاؼه هالکیت يًٛتی اٚتؽاٌ

Deposit systems
Examination as to form
3 Substantive examination/ Examination as to substance
4 Hybrid systems
1
2

کًًع (اگؽ لايىو کهىؼ چًیى اٚتؽاَی ؼا پیمبیًی يمىظه بانع) یا ایًکه ظٚىی ابٓال ْؽذ يًٛتی
ثبت نعه ؼا ظؼ ظاظگاه هٓؽذ کًًع.
يکته نایاو تىخه آو اقت که ؼلبای تداؼی همىاؼه هًاب ٙو بايکهای اْالٚاتی کاهل و
لىیتؽی يكبت به هؽخ ٙثبت ظاؼيع .همچًیى ،آيها ايگیؿه بیهتؽی ظؼ ابٓال ْؽذهای ؼلیب ظاؼيع،
ؾیؽا به هیچ ًٚىاو يمیضىاهًع که ؼلیبهاو بؽتؽی و ايسًاؼ بالخهتی ظؼ باؾاؼ ظانته بانع .اؾ
هًٗؽی ظیگؽ ،ظؼ ؼقیعگی نکلی و همعهاتی ،ؾهاو و هؿیًه فؽآیًع ثبت ظؼ همایكه با ظیگؽ ؼولها
کىتاهتؽ و کمتؽ اقت (هیؽزكیًیٚ .);=? :;=C? ،لیؼغن بؽؼقی هاهىی اٖهاؼياهه ثبت ْؽذ
يًٛتی که يیاؾهًع اقتطعام کاؼنًاقاو هتطًى و همتاؾ بىظه ،ظؼ ؼول نکلی ،وٖایف هؽخٙ
ثبت کاهم پیعا هیکًع و به تب ٙآو يیؽوی ايكايی کمتؽی الؾم هیبانع .بًابؽایى ،يٗام واقپاؼی
هیتىايع بؽای کهىؼهای ظؼ زال تىقٛه که تىايایی آهىؾل و اقتطعام کاؼنًاقاو هتبسؽ ظؼ بؽؼقی
هاهىی اٖهاؼياهه ؼا يعاؼيع ،هًاقب و هفیع بانع (.)WIPO, 1970: 28
الؾم به غکؽ اقت که بؽؼقی نؽایّ هاهىی هايًع خعیع بىظو ظؼ قٓر خهايی و بٓىؼ هٓلك
(بعوو تمیع به هکاو و ؾهاو) بؽای هؽاخ ٙثبتی کهىؼهای تىقٛهیافته ،يیؿ اهؽی فىقالٛاظه ظنىاؼ
ا
اقت .فلػا ،يمیتىاو اؾ اظاؼات هالکیت يًٛتی کهىؼهای ظؼ زال تىقٛه که ٚمىها به بايک
اْالٚاتی لىی و کاؼنًاقاو زاغق ظقتؽقی يعاؼيع ،ايتٗاؼ ظانت که ؼونی غیؽ اؾ ؼقیعگی نکلی
ؼا ايتطاب کًًع .با يٗؽ به Eلايىو هعل ْؽذهای يًٛتی بؽای کهىؼهای ظؼزال تىقٛه Dتهیه نعه
تىقّ وایپى و نؽذ آو ( )WIPO, 1970: 27-38و يیؿ ؼویه کهىؼها اؾ خمله اتساظیه اؼوپا ،چیى،
قًگاپىؼ و يیىؾلًع هیتىاو گفت که ایى يى٘ بؽؼقی به ظو يىؼت لابل پیاظهقاؾی اقت:
 .1-1بزرسی ضکلی محط

ا
ظؼ ایى ؼقیعگی ،هؽخ ٙثبت يؽفا اً نؽایّ نکلی و تهؽیفاتی اٖهاؼياهه و َمائن آو (هايًع

تٛعاظ تًاویؽ و يمىيههای ْؽذ يًٛتیْ ،بمهبًعی ْؽذ ،غیزك ظؼ ثبت بىظو هتماَی) ؼا
بؽؼقی هیکًع و هیچ ؼقیعگی هاهىی يىؼت يمیگیؽظ .پف اؾ ازؽاؾ نؽایّ نکلی ،اٖهاؼياهه
پػیؽل نعه و هتماَی بایع هؿیًه ثبت و يهؽ آگهی هفاظ اٖهاؼياهه ؼا پؽظاضت يمایع .قپف،
هؽخ ٙثبت هباظؼت به ثبت ْؽذ يًٛتی و ايتهاؼ آگهی آو بؽای اْال٘ ٚمىم هیيمایع.

 .2-1بزرسی ماهىی پیص ضزطهای حمایت (اسباب ماهىی رد اظهارنامه)

1

ظؼ بؽضی اؾ کهىؼها ،پف اؾ ازؽاؾ ؼٚایت نؽایّ نکلی اٖهاؼياهه ،هٓابمت ْؽذ با تٛؽیف
لايىيی ْؽذ يًٛتی و ٚعم هطالفت با يٗن ٚمىهی و اضالق زكًه يیؿ هىؼظ بؽؼقی لؽاؼ هیگیؽظ.
ظؼ وال ،ٙهؽخ ٙثبت نؽایّ هاهىی زمایت (خعیع و/یا ايیل بىظو) ؼا هىؼظ بؽؼقی لؽاؼ يمیظهع
اها اقباب هاهىی ؼظ اٖهاؼياهه یا پیم نؽِهای زمایت ؼا بؽؼقی هیيمایع .زال ایى پؽقم
هٓؽذ هینىظ که چؽا به آيها پیم نؽِ زمایت هیگىیًع؟ ظؼ پاقص بایع گفتْ ،ؽزی که ْبك
تٛؽیف لايىيی ْؽذ يًٛتی نًاضته يمینىظ ،اؾ هىَى٘ زمایت لايىو ضاؼج اقت .بٓىؼ ههابه،
ْؽزی که ضالف يٗن ٚمىهی و اضالق زكًه هیبانع ،نایكته زمایت لايىيی يیكت و اؾ نمىل

<
ؼول
زمایت لىايیى ضاؼج اقتE .همؽؼه نماؼه  6/2002اؼوپا ؼاخ ٙبه ْؽذهای يًٛتی Dایى ِ
بؽؼقی ؼا بؽگؿیعه اقت .اظاؼه هالکیت فکؽی اتساظیه اؼوپا پف اؾ بؽؼقی نؽایّ نکلی تكلین

اٖهاؼياهه که ظؼ هاظه  45هماو همؽؼه تٛییى نعهايع ،اٖهاؼياهه ؼا اؾ ظو خهت هىؼظ بؽؼقی هاهىی

لؽاؼ هیظهع :الف) ايٓباق ْؽذ با تٛؽیف ْؽذ همؽؼ ظؼ بًع Eالف Dهاظه  =F3و ب) ٚعم هطالفت
با يٗن ٚمىهی و ايىل اضاللی پػیؽفته نعه (هاظه  47هماو همؽؼه).

 .9-۱ثبت طزح پس اس اعطای فزصت اعتزاض

>

5

ظؼ ایى ؼول ابتعا هؽخ ٙثبت و کاؼنًاقاو آو اٖهاؼياهه ثبت ْؽذ يًٛتی ؼا اؾ يٗؽ نکلی
(هايًع غیزك بىظو هتماَی و هعاؼک هؽبىِ به قمت ،يسیر بىظو َمائن و ْبمهبًعی،
هٓابمت تىيیفات ْؽذ با تًاویؽ آو و پؽظاضت هؿیًهها) و ٚعم هطالفت ْؽذ يًٛتی با يٗن
ٚمىهی و اضالق زكًه بؽؼقی و ظؼ يىؼت ازؽاؾ آو ؼا پػیؽل هیکًًع .قپف به هتماَی اٚالم
هینىظ که ٖؽف هعت هٛیى خهت پؽظاضت هؿیًه ايتهاؼ اٖهاؼياهه (آگهی) العام يمایع .ظؼ غیؽ

1. Substantive Grounds for Refusing an Application
2. Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs
3. Article 3 (Definitions): “For the purposes of this Regulation:
(a) „design‟ means the appearance of the whole or a part of a product resulting from the features
of, in particular, the lines, contours, colours, shape, texture and/or materials of the product itself
”…;and/or its ornamentation
4. Article 47(Grounds for non-registrability): ”1. If the Office, in carrying out the examination
pursuant to Article 45, notices that the design for which protection is sought:
(a) does not correspond to the definition under Article 3(a); or
(b) is contrary to public policy or to accepted principles of morality, it shall refuse the application.
2. The application shall not be refused before the applicant has been allowed the opportunity of
”withdrawing or amending the application or of submitting his observations.
5. Registration of industrial design after opportunity for opposition

ایى يىؼت اٖهاؼياهه وی ؼظ هیگؽظظ .پف اؾ پؽظاضت هؿیًه تىقّ هتماَی ظؼ ههلت همؽؼ،
ا
هؽخ ٙثبت آگهی اٖهاؼياهه ؼا که ٚمىها ناهل تاؼیص اٖهاؼياهه ،يام هتماَی و ْؽاذ ،تًىیؽ ْؽذ
ا
و ْبمه کاال اقت ،هًتهؽ هیکًع .پف اؾ ايتهاؼ هؽ نطى ثالث هیتىايع ظؼ ههلت هٛیى هثال قه
هاه پف اؾ پؽظاضت هؿیًه هؽبىْه يكبت به ْؽذ اٚتؽاٌ يمایع .ظؼ يىؼتیکه اٚتؽاَی ظؼ ههلت
هؿبىؼ تكلین هؽخ ٙثبت يگؽظظ ،آو هؽخْ ٙؽذ يًٛتی ؼا به ثبت هیؼقايع.
الؾم به غکؽ اقت که هؽخ ٙثبت ،خهات و اقباب اٚتؽاٌ ؼا به هتماَی ثبت ابال ٜهیکًع تا
ا
او يٗؽ و ظفاٚم ؼا ٖؽف ههلت هٛیى هثال قه هاه به آو هؽخ ٙاؼائه کًع .ظؼ هؽ يىؼت پف اؾ
قپؽی نعو هعت هػکىؼ ،هؽخ ٙثبت ؼقیعگی هاهىی ْؽذ يًٛتی ؼا آغاؾ هیيمایع و بكته به
ازؽاؾ یا ٚعم ازؽاؾ نؽایّ هاهىی (خعیع و یا ايیل بىظو)ْ ،ؽذ يًٛتی ؼا ثبت و یا اٖهاؼياهه آو
ؼا ؼظ هیکًع ( .)WIPO, 1970: 35-36به يٗؽ هیؼقع تفاوت آيچًايی هیاو زالت بیاو نعه و
زالتی که ْؽذ ثبت و قپف بؽای اٚتؽاٌ ههلتی پیم بیًی هینىظ ،وخىظ يعاؼظ.
 .9نظام بزرسی ماهىی و تفصیلی

ظؼ ایى ؼول ،ثبت ْؽذ يًٛتی هًىِ به ازؽاؾ نؽایّ هاهىی زمایت اؾ ْؽذ يًٛتی
(خعیع و/یا ايیل بىظو) تىقّ هؽخ ٙثبت اقت .البته الؾم به یاظآوؼی اقت که لبل اؾ بؽؼقی
نؽایّ هاهىی ،اظاؼه ثبت اٖهاؼياهه و َمائن آو ؼا اؾ لسأ ؼٚایت نؽایّ نکلی و ٚعم هطالفت
با يٗن ٚمىهی و اضالق زكًه بؽؼقی هیيمایع .کهىؼهای آهؽیکا ( ،)Katz, 2019ژاپى ( Suzuki,

 )2019و هًع ( )Puri, 2019اؾ ایى يٗام اقتفاظه هیکًًع .ایى يى٘ ؼقیعگی هكتلؿم ظقتؽقی به
بايکهای اْالٚاتی اؾ ْؽذهای يًٛتی و به کاؼگیؽی کاؼنًاقاو زاغق و هكلّ به لىايیى و
همؽؼات ،يسىه خكتدى ظؼ يًٛت پیهیى و بؽؼقی ْؽذهای يًٛتی و همچًیى چگىيگی ْؽازی
ظؼ هؽ یک اؾ زىؾههای يًٛت ،اقت .اؾ هٛایب ایى ؼول هیتىاو به ْىاليی ،پیچیعه و پؽهؿیًه
بىظو فؽآیًع ثبت به ویژه ؾهايی که لايىيگػاؼ خعیع بىظو هٓلك و خهايی ؼا پػیؽفته اقت ،اناؼه
ظانت ( .)INTA, 2019: 4خكتدىی يًٛت پیهیى بؽای تماهی اٖهاؼياهههای ثبت يه تًها ؾهاوبؽ
بىظه بلکه هؿیًههای ؾیاظی ؼا به هؽخ ٙثبت تسمیل هیکًع و به تب ٙآو هؿیًه بؽؼقی و ثبت
ْؽذهای يًٛتی باالتؽ ؼفته و ایى به َؽؼ ْؽازاو اقت .زمیمت اهؽ ایى اقت که بؽؼقی نؽِ
خعیع بىظو ظؼ قٓر خهايی ،غیؽ همکى بىظه ( )WIPO, 1970: 28و ظقتؽقی هؽخ ٙثبت به
بايکهای اْالٚاتی غًی و بؽوؾ يیؿ تأثیؽ نایاو تىخهی ظؼ ایى هىَى٘ يعاؼظ.
ظؼ همابل ،ایى يى٘ ؼقیعگی هاي ٙثبت ْؽذهایی هینىظ که خعیع و/یا ايیل يیكتًع .بعیى
تؽتیب ،اؾ ؼلبا ظؼ باؾاؼ و هًؽفکًًعگاو (ٚعم پؽظاضت هؿیًه بیهتؽ به کاال بطاْؽ ظانتى ايسًاؼ

ا
ظؼ ْؽذ يًٛتی آو) زمایت هیکًعٚ .مىها ،ؼلبا هؿیًه (اٚن اؾ هؿیًه ؼقیعگی ،زكالىکاله وکیل و
غیؽه) و ؾهايی بؽای ابٓال ْؽذ يًٛتی ثبت نعه يؽف يمیکًًع .همچًیى ،هسعوظهی للمؽوی
ٚمىهی يكبت به ؼول نکلی نفافتؽ هیبانع .به ٚباؼت بهتؽ ،نؽکتهای ؼلیب با ًٚایت به
ْؽذهای يًٛتی ثبت و هًتهؽ نعه هیتىايًع تهطیى ظهًع که چه ْؽذهایی ،بعوو ایًکه يالٍ
زمىق ظیگؽی بانًع ،آؾاظايه لابل اقتفاظه هكتًع .هُاف بؽ ایى ،ؼول بؽؼقی هاهىی ظؼ ْىاليی
هعت باٚث افؿایم قٓر ضاللیت ظؼ ْؽازاو يًٛتی و يىآوؼی ْؽذها هیگؽظظ.
 .3نظام بزرسی تلفیقی یا مختلط

بؽضی اؾ لايىيگػاؼاو با ًٚایت به نؽایّ کهىؼ و يیاؾ بُٛی اؾ يًای ٙبه ثبت کن هؿیًه و
قؽیْ ٙؽذهای يًٛتی ،ؼول هطتلف یا تلفیمی ؼا پیم بیًی يمىظيع .ایى ؼویکؽظ به ظو يىؼت
لابل پیاظهقاؾی اقت:
 .1-3بزرسی ماهىی به عنىان پیصنیاس اجزای حقىق مادی و طزح دعىی

ا
ظؼ ایى ؼول ،هؽخ ٙثبت ،اٖهاؼياهه ثبت ْؽذ يًٛتی ؼا يؽفا اؾ لسأ خًبه نکلی اؾ خمله

هٓابمت تىيیفات با تًىیؽ و يمىيه اؼائه نعه ،يسیر بىظو ْبمه ْؽذ و ظیگؽ نؽایّ اؾ ایى لبیل
بؽؼقی و ْؽذ ؼا ثبت هیيمایع .ظؼ يىؼتیکه هالک ْؽذ يًٛتی ضىاهای اٚمال زمىق
ايسًاؼی ضىظ ظؼ بؽابؽ انطاو ثالث بانع (ْؽذ ظٚىی يمٍ) ،به ظؼضىاقت وی یا ظقتىؼ
ظاظگاه ابتعا اٖهاؼياهه ثبت ْؽذ يًٛتی اؾ لسأ نؽایّ هاهىی زمایت (خعیع و/یا ايیل) هىؼظ
بؽؼقی لؽاؼ هیگیؽظ .قپف ،هؽخ ٙثبت پف اؾ ازؽاؾ نؽایّ هاهىی ،تأییعیهای هبًی بؽ ایى هىَى٘
ياظؼ هیکًع (.)INTA, 2019: 4
هالک ْؽذ ،هیتىايع
يکته نایاو تىخه آو اقت که هؽ نطى ثالثی ،به هؿیًه ضىظل ،لبل اؾ ِ

بؽؼقی هاهىی اٖهاؼياهه ؼا اؾ هؽخ ٙثبت تماَا کًع .ظو کهىؼ اقتؽالیا و بؽؾیل ()Gosain, 2016
ایى ؼول ؼا بؽای بؽؼقی اٖهاؼياهه ثبت ْؽذ يًٛتی ايتطاب يمىظهايع.
ْبك بطمهای  24و  39لايىو ْؽذهای اقتؽالیا هًىب  ،2003هؽخ ٙثبت ،اٖهاؼياهه ؼا
ا
يؽفا به لسأ نکلی و زعالل نؽایٓی که ظؼ بطم  21هماو لايىو; ههطى نعه اقت ،بؽؼقی

1. 21 “Person may file a design application
(1) A person may file an application (a design application) in respect of a design.
(2) A design application must comply with:


هیيمایع .قپف به ظؼضىاقت هالک ثبت یا هؽ نطى ظیگؽی و یا ظقتىؼ ظاظگاه ،بؽؼقی هاهىی
يىؼت هیگیؽظ (بطم  63هماو لايىو) .ظؼيىؼتیکه هؽخ ٙثبت نؽایّ همؽؼ ظؼ لايىو ؼا ازؽاؾ
کًع و گىاهی بؽؼقی ْبك بطم  67هماو لايىو ياظؼ و ظؼ غیؽ ایى يىؼت ،ثبت اٖهاؼياهه ؼا
ابٓال هیکًع (بطم 68هماو لايىو) .ظؼ وال ،ٙهٓابك لايىو اقتؽالیا ظو يى٘ ْؽذ وخىظ ظاؼظْ :ؽذ
;

ثبت نعه ( )Registered Designو ْؽذ تأییع نعه (.)Certified Design
ا
بؽاقاـ هاظه  106لايىو هالکیت يًٛتی بؽؾیل ،هؽخ ٙثبت يؽفا ٚعم هطالفت ْؽذ با يٗن
ٚمىهی و اضالق زكًه و غیؽ کاؼکؽظی بىظو ْؽذ (هاظه  100لايىو هػکىؼ) ،اٖهاؼياهه و َمائن
آو (هاظه  101هماو لايىو) و ایًکه اٖهاؼياهه تًها بؽای یک نیء اقت (هاظه  104هماو لايىو) ؼا
بؽؼقی هیکًع و ظؼ يىؼت ازؽاؾ بٓىؼ ضىظکاؼ اٖهاؼياهه ثبت و هفاظ آو هًتهؽ هینىظ.
 .2-3بزرسی ضکلی یا ماهىی بسته به طىل عمز طزح

تماَای هًؽفکًًعه يمم بكؿایی ظؼ پیهؽفت يىآوؼی ظاؼظ Fظؼ وال ٙاوقت که هكیؽ باؾاؼ و
نؽکتها ؼا تٛییى هیکًع .به همیى هًٗىؼ نؽکتها بؽای خػب ههتؽی و فؽول کاالهایهاو
هدبىؼ هكتًعٚ ،الوه بؽ افؿایم کیفیت کاالْ ،ؽازی ؾیبا و هتفاوتی ؼا بكته به يیاؾ هًؽفکًًعگاو
اؼائه کًًع .ظؼ بؽضی اؾ زىؾهها و باؾاؼها ،تماَای هًؽفکًًعه به قؽٚت تغییؽ هیکًعْ Fؽزی که
چًع هاه پیم بؽای هًؽف کًًعه خػاب و خالب بىظ ،ظیگؽ چًیى ویژگی ؼا يعاؼظ و هًؽفکًًعه
يیاؾهًع ْؽذ خعیعتؽ و هبتکؽايهتؽ اقت .بعیى تؽتیب ،ظؼ بؽضی اؾ يًایٚ ٙمؽ ْؽذهای يًٛتی
بكیاؼ کىتاه اقتٚ .لیؼغن کىتاه بىظو ٚمؽ چًیى ْؽذهایی و قؽٚت باالی يىآوؼی ظؼ ْؽازی
آيها ،همچًاو نؽکتها و ْؽازاو ضىاقتاؼ زمایت لايىيی اؾ ْؽذهایهاو هكتًع .اؾ ْؽفی،
ْىاليی بىظو فؽآیًع ثبت و بؽؼقی هاهىی آو خىابگىی يیاؾ آيها يیكت و يطىاهع بىظ .به همیى
هًٗىؼ ،بؽضی اؾ لايىيگػاؼاو ؼونی ؼا تٛبیه يمىظيع که ظؼ آو ْؽذهای يًٛتی با ْىل ٚمؽ کىتاه

(a) any requirements prescribed by the regulations in relation to representations of designs
disclosed in the application; and
(b) any other requirements prescribed by the regulations. These are the minimum filing
requirements.
(3) A design application may be made by more than one person.
(4) A design application must specify the entitled person or persons in relation to the designs
disclosed in the design application”.

 .1بؽای اْال٘ اؾ يسىه اؼؾیابی اٖهاؼياهه ثبت ْؽذ يًٛتی ظؼ اقتؽالیا ؼ.ک.
AIPO, Designs Examiners' Manual of Practice and Procedure, 20 march 2018, available at:
http://manuals.ipaustralia.gov.au/designs/designs_exam_manual.htm

با بؽؼقی نکلی ثبت و هابمی ْؽذها پف اؾ بؽؼقی هاهىی اظاؼه هالکیت يًٛتی به ثبت

هیؼقًع .به ًٚىاو هثال ،کؽه خًىبی تست ًٚىاو ْEؽذهای بؽؼقی نعه بًىؼت خؿئی; Dچًیى
ؼویکؽظی ؼا پػیؽفته اقتْ .بك هىاظ < 61 ،و  62لايىو زمایت اؾ ْؽذهای يًٛتی کؽه خًىبی و
ظقتىؼالٛمل اظاؼه هالکیت فکؽی آو کهىؼ ( ، )KIPO, 2018بؽؼقی اٖهاؼياهه به ظو يىؼت
هیبانع :يطكت ،يٗام بؽؼقی غیؽ هاهىی< که بؽؼوی کاالهایی که تست تاثیؽ ُهع و تمایل
هًؽفکًًعگاو هكتًع و ْىل ٚمؽ کىتاهی ظاؼيع هايًع کاالهای ضىؼاکی ،لباـ ،ؾیىؼآالت،
کیف ،کفم ،لىاؾم بهعانتی ضايه ،هبلماو ضايگی (کىچک)ٖ ،ؽوف بكتهبًعی ،ؼایايهها ،پاؼچه و

ْؽذهای يفسه يمایم= هايًع آیکىو يؽمافؿاؼ اٚمال هینىظ >.ظوم ،بؽؼقی هاهىی که ظؼ
ضًىو قایؽ کاالها هايًع هبلماو اظاؼی ،لىاؾم ضايگی و ضىظؼو يىؼت هیگیؽظ.
 .4ضیىه بزرسی اظهارنامه ثبت طزح صنعتی در حقىق ایزان

با ًٚایت به بًع Eب Dهاظه  <Aلايىو ثبت اضتؽاٚاتْ ،ؽذهای يًٛتی و ٚالئن تداؼی
هًىب @ ;=Bکه همؽؼ هیظاؼظE :اظاؼه هالکیت يًٛتی پف اؾ ويىل اٖهاؼياهه ،آو ؼا اؾ يٗؽ
هٓابمت با هفاظ هاظه ( )22و يیؿ ایى که ْؽذ يًٛتی هػکىؼ ،وفك همؽؼات هًعؼج ظؼ هاظه ( )20و
بًع (و) هاظه ( )4و همؽؼات هؽبىِ هیبانع ،بؽؼقی هیکًع ،Dاظاؼه هالکیت يًٛتی ظؼ ضًىو
اٖهاؼياهه ،پًح تکلیف ظاؼظ :يطكت ،بایع غیزك ظؼ ثبت بىظو هتماَی ؼا ازؽاؾ کًع :آیا هتماَی
ضىظ ْؽاذ اقت یا ضیؽ Fاگؽ يیكت ،هعاؼک هؽبىِ به غیزك بىظو هتماَی (لؽاؼظاظهای کاؼ یا
پیمايکاؼی) بایع بؽؼقی گؽظظ .ظوم ،اظاؼه هالکیت يًٛتی بایع يسیر بىظو يمىيه ْؽذ يًٛتی
(اٚن اؾ يمىيه والٛی یا هاکتٚ ،کف ،تًىیؽ گؽافیکی یا تؽقین ْؽذ) بكته به ظو یا قه بٛعی بىظو
ْؽذ اؾ هًٗؽ تٛعاظ و ابٛاظ ؼا هٓابك هاظه = Aآییىياهه اخؽایی هًىب  ;=BAبؽؼقی يمایع .قىم،
اظاؼه هؿبىؼ بایع ايٓباق ْؽذ اؼائه نعه با تٛؽیف ْؽذ يًٛتی (هاظه  <:هماو لايىو) ؼا بؽؼقی
کًع .ياگفته يمايع ،ظؼيىؼتیکه ْؽذ هًٓبك با تٛؽیف لايىيی ْؽذ يًٛتی يبانع ،اؾ يٗؽ لايىو

1. Partially-examined designs
)2. Non-Substantive Examination System (NSES
3. Screen display designs

 .4بٓىؼ کلی ،کاالهای هػکىؼ ظؼ  18گؽوه ْبمهبًعی نعهايع .بؽای اْال٘ بیهتؽ ظؼباؼه يسىه بؽؼقی و هؽازل ثبت
ؼ.ک.
KIPO(Design examination policy division), Application Procedure For Design, October 29,
2018, https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=93002&catmenu=ek04_02_02

ا
ْؽذ هسكىب يمینىظ و ٚمال اؾ هىَى٘ زمایت لايىو هًىب @ ;=Bضاؼج اقت Fاگؽچه ایى
ؼقیعگی ،یک يى٘ بؽؼقی هاهىی تلمی هینىظ اها همعهه اقتفاظه اؾ زمایتهای همؽؼ ظؼ لايىو
اقت .همچًیى ،خىاؾی بؽای ؼقیعگی هاهىی يكبت به ظیگؽ نؽایّ هاهىی زمایت (خعیع و یا
ايیل بىظو) يیكت و يطىاهع بىظ .چهاؼم ،اظاؼه هالکیت يًٛتی ،بایع بؽؼقی کًع آیا بهؽهبؽظاؼی اؾ
ْؽذ يًٛتی ضالف هىاؾیى نؽٚی یا يٗن ٚمىهی و اضالق زكًه اقت یا ضیؽ (بًع Eو Dهاظه >
لايىو @ .);=Bپًدن ،اظاؼه هؿبىؼ هکلف اقت ْبمه یا ْبمات اٚالم نعه تىقّ هتماَی ؼا با
ْبمهبًعی بیىالمللی هٓابك Eهىافمتًاهه لىکاؼيى ظؼباؼه ایداظ ْبمهبًعی بیىالمللی بؽای ْؽذهای

يًٛتی ;Dتٓبیك ظهع (هاظه < <Bآییىياهه اخؽایی هًىب  .);=BAقپف ،بؽؼقی يمایع که آیا يى٘
فؽآوؼظههایی که ْؽذ يًٛتی بؽای آيها اقتفاظه هینىظ (ْبك هاظه << لايىو @ ;=Bبایع ظؼ
اٖهاؼياهه غکؽ نىظ) ظؼ آو ْبمه یا ْبمات هیبانع یا ضیؽ.
به اٚتماظ بؽضی اؾ اقاتیع ،يٗؽ به ایًکه ٚعم هطالفت ْؽذ با هىاؾیى نؽٚی یا يٗن
ٚمىهی و اضالق زكًه و ايٓباق ْؽذ اؼائه نعه با تٛؽیف لايىيی ْؽذ يًٛتی (هاظه  <:لايىو
ا
@ ،);=Bؼقیعگی هاهىی هكتًع و همچًیى ،ظؼ ؼول ؼقیعگی نکلی اظاؼه هالکیت يًٛتی يؽفا
اٖهاؼياهه و َمائن آو ؼا اؾ لسأ ؼٚایت نؽایّ نکلی و يیؿ هغایؽ بىظو یا يبىظو ْؽذ با اضالق

زكًه یا يٗن ٚمىهی بؽؼقی هیکًع ،هیتىاو اغٚاو ظانت که ؼول بؽؼقی اٖهاؼياهه ثبت ْؽذ
يًٛتی ظؼ لايىو هًىب @ ;=Bتلفیك ظو ؼول هاهىی و نکلی اقت (هیؽزكیًی.);=C :;=C? ،
اها اگؽ يسىه بؽؼقی اٖهاؼياهه ثبت ْؽذ يًٛتی ظؼ لايىو هًىب @ ;=Bؼا با يسىه بؽؼقی اتساظیه
اؼوپا همایكه يمایین ،به ایى يتیده ضىاهین ؼقیع که ؼول ؼقیعگی به اٖهاؼياهه ظؼ لايىو @،;=B
يى٘ ظوم بؽؼقی نکلی و همعهاتی یًٛی بؽؼقی هاهىی پیم نؽِهای زمایت (اقباب ؼظ
اٖهاؼياهه) هیبانع و يه تلفیمی اؾ ظو ؼول هاهىی و نکلی Fچؽاکه بؽؼقی ايٓباق ْؽذ با تٛؽیف
ْؽذ يًٛتی و ٚعم هطالفت آو با يٗن ٚمىهی هىخب هاهىی تلمی نعو يٗام بؽؼقی اٖهاؼياهه
يطىاهع نع.

1. Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs (as
)amended on September 28, 1979
 .2ماده  28آییهوامه اجرایی E -7921هؽخ ٙثبت ٖؽف  60ؼوؾ اؾ تاؼیص ويىل ،اٖهاؼياهه و َمائن آو ؼا اؾ

لسأ ؼٚایت خًبههای نکلی و قایؽ نؽایّ همؽؼ ظؼ لايىو و ایى آییىياهه و همچًیى تٓبیك ْبمه یا ْبمات اٚالهی
با ْبمهبًعی بیىالمللی ،هىؼظ بؽؼقی لؽاؼ هیظهعD

ٚلیایزال ،ایى پؽقم هٓؽذ هینىظ که آیا اظاؼه هالکیت يًٛتی ایؽاو هیتىايع نؽایّ
هاهىی خعیع و یا ايیل بىظو ْؽذ يًٛتی ؼا بؽؼقی کًع یا ضیؽ؟ به ٚباؼت بهتؽ ،آیا لايىيگػاؼ به
اظاؼه هػکىؼ اخاؾه ؼقیعگی هاهىی ظؼ ؼابٓه با نؽوِ ايیل و یا خعیع بىظو ؼا ظاظه اقت؟
بؽضی با خمٚ ٙباؼت Eهمؽؼات هؽبىِ Dظؼ بًع Eب Dهاظه  <Aلايىو @ ;=Bو ٚباؼت Eقایؽ
نؽایّ همؽؼ ظؼ لايىو و ایى آییى ياهه Dهًعؼج ظؼ هاظه < Bآییىياهه اخؽایی هًىب  ;=BAبؽ ایى
يٗؽ هكتًع که هؽخ ٙثبت بایع اٖهاؼياهه و َمائن آو ؼا اؾ لسأ ؼٚایت خًبههای نکلی و قایؽ
نؽایّ همؽؼ ظؼ لايىو و آئیىياهه اؾ خمله نؽایّ هاهىی همؽؼ ظؼ هاظه ;< لايىو هًىب @ ;=Bهىؼظ
بؽؼقی و ظؼ يهایت هباظؼت به اٖهاؼيٗؽ ظؼ ؼابٓه با اٖهاؼياهه ثبت ْؽذ يمایع (هیؽزكیًی،
? F;=C :;=Cاهاهی .)=@? :;=C@ ،لائلیى به هاهىی بىظو يٗام بؽؼقی اٖهاؼياهه ثبت ْؽذ
يًٛتی ظؼ ایؽاو ،همچًیى اقتعالل هیکًًع که ظؼ هاظه ;< لايىو هًىب @ْ ،;=Bؽزی لابل ثبت
اٚالم نعه که خعیع و یا ايیل بانع و بًابؽایى ،اظاؼه هالکیت يًٛتی بؽای ثبت ،هکلف به ازؽاؾ

نؽایّ هاهىی (خعیع و یا ايیل بىظو) اقت ;.ظؼ همابل بؽضی ظیگؽ ،يٗام بؽؼقی اٖهاؼياهه ثبت
ْؽذ يًٛتی ظؼ ایؽاو ؼا يٗام نکلی یا اٚالهی هیظايًع (ضؿاٚی )355 :1391 ،و اٚتماظ ظاؼيع که
لايىيگػاؼ ظؼ بًع ب هاظه  27ظؼ همام بیاو بىظه و ؾهايی که به هاظه  22و هىاظ ظیگؽ اناؼه هیکًع اها
اناؼهای به هاظه  21يعاؼظ ،بعیى هًٛی اقت که اظاؼه ظاؼای اضتیاؼ بؽؼقی هاهىی اٖهاؼياهه يیكت.
الؾم به غکؽ اقت که ؼویه ٚملی اظاؼه ثبت ْؽذهای يًٛتی هن به ایى يىؼت اقت که ابتعا
نؽِ خعیع بىظو ؼا ظؼ هسعوظه بايک اْالٚاتی ْؽذهای يًٛتی ثبت نعه بؽؼقی هیکًع و ْی
ایى ؼقیعگی به ایى اهؽ تىخه هینىظ که آیا ْؽذ ههابهی ظؼ بايک اْالٚاتی ْؽذها وخىظ ظاؼظ یا
ضیؽ؟ پف اؾ ازؽاؾ خعیع بىظو ْؽذ ،اظاؼه هػکىؼ ايالت ْؽذ ؼا بؽؼقی هیيمایع.
به اٚتماظ يگاؼيعگاو ،يٗؽ گؽوه يطكت اؾ يازبًٗؽاو هبًی بؽ هاهىی بىظو يٗام بؽؼقی
اٖهاؼياهه ثبت ْؽذ يًٛتی و ؼویه ٚملی هؽخ ٙثبت (اظاؼه ثبت ْؽذهای يًٛتی) با لايىو
هًىب @ ;=Bهًٓبك يیكت و هؽخ ٙثبت يبایع خعیع و یا ايیل بىظو ْؽذ يًٛتی ؼا بؽؼقی
يمایع .ظؼ ایى ضًىو هیتىاو اقتعالل کؽظ که:

 .1ایى اقتعالل ظؼ یکی اؾ يهكتهای ٚلمی گؽوه زمىق هالکیت فکؽی پژوههگاه لىه لُائیه هىؼش  ،1397/8/1اؾ
قىی بؽضی اؾ لُات ظاظگكتؽی هٓؽذ نعه اقت .بؽای هٓالٛه ؼ.کٚ .لی قیعیى و ههعی کاؼچايی ،زمىق
هالکیت يًٛتی ظؼ آییًه ايعیهههای لُائی ،هؽکؿ هٓبىٚات و ايتهاؼات لىه لُائیه( ،ظؼ ظقت ايتهاؼ) ،فًل يهن.

ا
ا
اوال ،لايىيگػاؼ ٚمعا ظؼ بًع Eب Dهاظه  <Aلايىو هًىب @ ;=Bاناؼهای به نؽوِ هًعؼج ظؼ
ا
هاظه ;< هماو لايىو يعانته اقت .زال آيکه يؽازتا ظؼ ضًىو بؽؼقی هٓابمت اٖهاؼياهه با
هفاظ هاظه << و همؽؼات هًعؼج ظؼ هاظه  <:و بًع Eو Dهاظه > تٛییى تکلیف يمىظه اقت .همایكه بًع
هػکىؼ و هاظه =; هماو لايىو که انٛاؼ هیظاؼظ...E :اظاؼه هالکیت يًٛتی اٖهاؼياهه ؼا اؾ يٗؽ
ايٓباق با نؽایّ هًعؼج ظؼ ایى لايىو و آییىياهه آو ،بؽؼقی ضىاهع کؽظ و ظؼيىؼت تهطیى
ايٓباق ،العام الؾم ؼا بؽای ثبت اضتؽا٘ ايدام هیظهع ،D...تٛمعی بىظو ایى اهؽ ؼا تأییع هیکًع.
ا
ثايیا ،اگؽچه ٚباؼت Eهمؽؼات هؽبىِ Dظؼ لكمت پایايی بًع Eب Dهاظه  <Aهٓلك اقت اها به
واقٓه خم ٙيبىظو همعهات زکمت ،ظاللت بؽ اْالق يعاؼظ Fبه بیايی قاظهتؽ ،ظاللت بؽ تماهی
نؽایّ هاهىی زمایت اؾ ْؽذهای يًٛتی يعاؼظ ،ؾیؽا اناؼه به هىاظ  <:و << و بًع Eو Dهاظه >
لؽیًههای تمییع ٚباؼت Eهمؽؼات هؽبىِ Dهكتًع .ياگفته يمايع که لايىيگػاؼ ظؼ همام بیاو يبىظه
اقت (همایكه هاظه =; هماو لايىو ظؼ ضًىو اضتؽاٚات با بًع هػکىؼ).
ا
ثالثا ،ظؼ بًع Eب Dهاظه  ;;Bپیميىیف لايىو هًىب @ٚ ;=Bباؼت Eهمؽؼات غیؼبّ Dظؼج
گؽظیعه بىظ که تؽخمه ٚباؼت

Regulation pertaining theretoE

 Dtheظؼ بًع = بطم ;B

<

پیميىیف لايىو هعل تهیه نعه تىقّ قاؾهاو خهايی هالکیت فکؽی بؽای ایؽاو هیبانع .بًابؽایى،
اؾ هماو ابتعا هعف اؾ تعویى چًیى هاظهای ايتطاب ؼول نکلی بؽؼقی اٖهاؼياهه بىظه و Eهمؽؼات
غیؼبّ Dبه هماو هٓابمت ْؽذ با تٛؽیف لايىيی ،ضالف هىاؾیى نؽٚی یا يٗن ٚمىهی و اضالق
زكًه يبىظو ْؽذ و همؽؼات ؼاخ ٙبه ایى نؽوِ ظؼ آییىياهه اخؽایی ،باؾ هیگؽظظ .ظؼ وال،ٙ
ا
لايىيگػاؼ يؽفا لفٕ Eهؽبىِ Dؼا خایگؿیى Eغیؼبّ Dيمىظه اقت.
ا
ا
ؼابٛا ،هاظه < Bآییىياهه اخؽایی يیؿ يؽازتا به بؽؼقی نؽایّ هاهىی هاظه ;< لايىو @ ;=Bاناؼه
يکؽظه و هًٗىؼ اؾ Eقایؽ نؽایّ همؽؼ ظؼ لايىو و ایى آییى ياهه ،Dهماو هفاظ هىاظ  <:و << و بًع

 .1بىد «ب» ماده  72پیش وىیس قاوىن E :7921اظاؼه هالکیت يًٛتی پف اؾ ويىل اٖهاؼياهه ،آو ؼا اؾ يٗؽ
هٓابمت با هفاظ بًعهای (الف) و (ب) هاظه  17و همؽؼات هؽبىِ به آو و ایًکه آیا هؿیًه هؽبىِ پؽظاضت نعه یا يه و
يیؿ آوکه ْؽذ يًٛتی هىؼظ يٗؽ وفك همؽؼات هًعؼج ظؼ هاظه  14و بًع (ج) هاظه  15و همؽؼات غیؼبّ هكت یا يه،
بؽؼقی ضىاهع کؽظD.
2. 18 (2): “After according a filing date, the Registrar shall examine whether the application
complies with the requirement of Section 17(1) and (2) and Regulation pertaining thereto,
whether the application fee has been paid and whether the industrial design complies with the
”requirement of Sections 14 and 15(3) and the Regulation pertaining thereto.

Eو Dهاظه > لايىو و همؽؼات هؽبىِ به آيها (اٚن اؾ همؽؼات هًعؼج ظؼ لايىو و آییىياهه) اقت .يکته
زائؿ اهمیت آيكت که آییىياهه اخؽایی يمیتىايع زکمی فؽاتؽ اؾ لايىو وَ ٙيمایع.
ظؼ پاقص به يازبًٗؽايی که با اقتًاظ به هاظه  21لايىو هًىب ْE( 1386ؽذ يًٛتی
ؾهايی لابل ثبت اقت که خعیع و یا ايیل بانع ،)Dهٛتمع هكتًع که هؽخ ٙثبت بایع نؽایّ هاهىی
ا
ؼا يیؿ بؽؼقی يمایع ،هیتىاو گفت که اوال ایى هاظه بایع ظؼکًاؼ قایؽ همؽؼات هايًع هاظه  27همیى
ا
لايىو تفكیؽ نىظ و ثايیا ایى هاظه ظؼبؽظاؼيعه نؽایّ زمایت لايىيگػاؼ اؾ ْؽذهای يًٛتی اقت و
يه تکلیف هؽخ ٙثبت به بؽؼقی ایى نؽایّ Fبعیهی اقت ظؼيىؼتی که یک ْؽذ خعیع و یا ايیل
يبانع ،ظؼ يهایت هىؼظ زمایت لايىيگػاؼ يیكت .يؽف اٚالم نؽایّ هاهىی ظؼ لايىو به هًٛای
هاهىی بىظو يٗام بؽؼقی يیكت Fظؼ بكیاؼی اؾ يٗامهای زمىلی که يٗام بؽؼقی نکلی ؼا
بؽگؿیعهايع ،هاظهای هتًاٖؽ با هاظه  21لايىو هًىب  1386وخىظ ظاؼظ که ظؼ آو خعیع و یا ايیل
بىظو (یا هًسًؽ بفؽظ بىظو) اؾ خمله نؽایّ زمایت بؽنمؽظه نعهايع .بؽای هثال وفك بًعهای  1و
 2هاظه  3ظقتىؼالٛمل اؼوپا ؼاخ ٙبه زمایت زمىلی اؾ ْؽذها هًىب  ،1998زمایت اؾ
ْؽذهای يًٛتی با ثبت هسمك هینىظ و ْؽزی هىؼظ زمایت (لابل ثبت) اقت که خعیع و
هًسًؽ بفؽظ بانع Fایى ظؼزالی اقت که به هىخب ایى ظقتىؼالٛمل ،ایى ظو نؽِ بؽای يعوؼ
گىاهیًاهه هىؼظ بؽؼقی لؽاؼ يمیگیؽيع.
يؽفيٗؽ اؾ تسلیلهای زمىلی ،اقتعالل اضیؽ َمى ایًکه به فؽآیًع ثبت ْؽذ يًٛتی ظؼ
ایؽاو قؽٚت هیبطهع ،اؾ اٚمال قلیمه ظؼ اظاؼه هالکیت يًٛتی خلىگیؽی هیکًع .به ٚباؼت بهتؽ،
لايىو يكبت به همه هؽظم یکكاو اٚمال هینىظ اها تفكیؽ آو ضیؽ .ظؼ يىؼتی که يٗام بؽؼقی ؼا
هاهىی بعايین ،ظؼ بؽؼقی نؽایّ خعیع و ايیل بىظو ظقت کاؼنًاـ و هؽخ ٙثبت بؽای اٚمال
ضّ خؿئی ،خعیع و ايیل نىظ و
قلیمه باؾ هیبانع .همکى اقت ْؽزی به يؽف ظانتى چًع ِ

ْؽذ ظیگؽ ٚلیؼغن خعیع و ايیل بىظو ثبت يگؽظظ.

ظؼ آضؽیى يكطه اؾ ْEؽذ زمایت اؾ هالکیت يًٛتی Dکه ظؼ تاؼیص 1398/10/30
هًتهؽ نعه و ظؼ ؾهاو يگاؼل ایى يىنتاؼ ظؼ کمیكیىو لُائی و زمىلی هدلف نىؼای اقالهی ظؼ
ظقت بؽؼقی اقت ،يٗام بؽؼقی هاهىی پیمبیًی نعه اقت .به هىخب هاظه  89ایى ْؽذ ،پف اؾ
تكلین اٖهاؼياهه ،کاؼنًاقاو ٖؽف هعت چهاؼهاه نؽایّ هًعؼج ظؼ هاظه ( 84خعیع و ايیل
بىظو) ؼا هىؼظ بؽؼقی لؽاؼ ضىاهًع ظاظ .ایى ؼویکؽظ با تىخه به اهکايات کهىؼ و تٛاؼٌ يٗام
ؼقیعگی هاهىی با قؽٚت باؾاؼ هىؼظايتماظ لؽاؼ گؽفته اقت (قیعیى و کاؼچايی :1399 ،غیل هاظه

 .)89الؾم به غکؽ اقت که ایى هاظه اؾ ْؽذ ظؼ خلكات کمیكیىو به تًىیب ؼقیعه اقت و
ازتمال تغییؽ آو ظؼ يسى ٚلًی يیؿ لابل تىخه يیكت.
نتیجهگیزی

هؽخ ٙثبت چگىيه و ظؼ چه زعوظ بایع اٖهاؼياهه ثبت ْؽذ يًٛتی ؼا بؽؼقی يمایع؟ بؽ اقاـ
پاقص به ایى پؽقم هیتىاو کهىؼها ؼا ظؼ قه ظقته کلی تمكینبًعی کؽظ :يطكت ،کهىؼهای ظاؼای
يٗام بؽؼقی نکلی ،ظوم ،کهىؼهای ظاؼای يٗام بؽؼقی هاهىی و قىم ،کهىؼهای ظاؼای يٗام
بؽؼقی تلفیمی.
ظؼ هیاو کهىؼهایی که ظؼ گؽوه يطكت لؽاؼ ظاؼيع ،بؽضی ظاؼای يٗام بؽؼقی نکلی هسٍ
هكتًع و تًها به بؽؼقی نؽایّ نکلی اٖهاؼياهه هیپؽظاؾيع و ظؼ ایى کهىؼها اقباب هاهىی ؼظ
اٖهاؼياهه (هغایؽت ْؽذ با يٗن ٚمىهی یا اضالق زكًه یا هٓابمت آو با تٛؽیف ْؽذ يًٛتی)
هىؼظ بؽؼقی لؽاؼ يمیگیؽظ .ظؼ همابل ظؼ بؽضی ظیگؽ اؾ کهىؼهاٚ ،الوه بؽ بؽؼقی نؽایّ نکلی
ظاظضىاقت ،اقباب هاهىی ؼظ اٖهاؼياهه يیؿ هىؼظبؽؼقی لؽاؼ هیگیؽيع اها ایى هىَى٘ به هًٛای
هاهىی بىظو يٗام بؽؼقی اٖهاؼياهه ظؼ ایى کهىؼها يیكت.
ظؼ بیى کهىؼهای گؽوه قىم يیؿ بؽضی اؾ کهىؼها ،بؽؼقی هاهىی اٖهاؼياهه ،پیمنؽِ اخؽای
زمىق ايسًاؼی و ْؽذ ظٚىی هسكىب هینىظ Fبعیى تىَیر که ْؽذهای يًٛتی ابتعا با
ا
بؽؼقی نکلی ثبت هینىظ اها ظؼيىؼتی که ظاؼيعه گىاهیًاهه بٛعا لًع ْؽذ ظٚىی ٚلیه يالُیى
زمىق ضىظ ؼا ظانته بانع ،بایع اؾ هؽخ ٙثبت ،بؽؼقی هاهىی ْؽذ يًٛتی ضىظ ؼا ظؼضىاقت و
تأییعیه هؽبىْه ؼا خهت اؼائه به ظاظگاه اضػ کًع .ؼویکؽظ ظیگؽی که ظؼ هیاو کهىؼهای گؽوه قىم
ههاهعه هینىظ ایى اقت که ْؽذهای يًٛتی زكب ٚمؽ تداؼی ضىظ همکى اقت هىؼظ بؽؼقی
ا
هاهىی یا بؽؼقی نکلی لؽاؼ گیؽيعْ Fبٛا ْؽذهای يًٛتی با ٚمؽ تداؼی ايعک با بؽؼقی نکلی
ثبت ضىاهًع نع.
ظؼضًىو ایًکه ایؽاو ؼاخ ٙبه يٗام بؽؼقی اٖهاؼياهه ثبت ْؽذ يًٛتی ظؼ کعام گؽوه اؾ
کهىؼها لؽاؼ هیگیؽظ ،هیاو هؽخ ٙثبت ،يازبًٗؽاو و ظاظگاهها وزعت يٗؽ ههاهعه يمینىظ .با
تىخه به خمی ٙخهات به يٗؽ هیؼقع ،يٗام بؽؼقی اٖهاؼياهه ثبت ْؽذ يًٛتی ظؼ ایؽاو ،ظؼ ؾهؽه
يٗامهای بؽؼقی نکلی لؽاؼ ظاؼظ و اؾ آيدا که هٓابك بًع Eب Dهاظه  27لايىو هًىب  ،1386اظاؼه
هالکیت يًٛتی بایع اقباب هاهىی ؼظ اٖهاؼياهه (هاظه  20و بًع Eو Dهاظه  4لايىو هػکىؼ) ؼا
بؽؼقی يمایع ،خؿو يٗامهای بؽؼقی نکلی هسٍ لؽاؼ يمیگیؽظ .با تىخه به يتایح ایى پژوهم و
تدؽبه هؽخ ٙثبت ایؽاو ظؼ ضًىو بؽؼقی هاهىی اضتؽاٚات ،هیتىاو اغٚاو ظانت که هؽخٙ

ثبت ظؼ زال زاَؽ به هیچ ًٚىاو هًاب ٙالؾم و کاؼنًاقاو هتبسؽ خهت اؼؾیابی هاهىی
اٖهاؼياهههای ثبت ْؽذ يًٛتی ؼا ظؼ اضتیاؼ يعاؼظ و به يٗؽ هیؼقع ایداظ يٗام هاهىی ثبت ظؼ
يهایت به َؽؼ بًگاههای تداؼی و همچًیى هىخب اتالف هًاب ٙهالی کهىؼ هینىظ Fبًابؽایى،
پیهًهاظ هینىظ که لايىيگػاؼ ظؼ لىايیى آتی ظؼ ضًىو ْؽذهای يًٛتی يٗام نکلی هسٍ ویا
يٗام تلفیمی ؼا بؽگؿیًع .يکته زائؿ اهمیت آيكت که با تىخه به قیاقتهای هؽبىِ به التًاظ
هماوهتی ،آؾهىو و ضٓا يمىظو و ٚعم اقتفاظه اؾ تداؼب قایؽ کهىؼها ظؼ هىاؼظ ایى چًیًی به َؽؼ
هًاف ٙهلی ضىاهع بىظ.
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Overview of Industrial Design Registration Systems


Ali Seyedin , Mahdi Karchani



Abstract:
Legal protection of designer/holder of industrial design rights in different
countries is subject to meeting certain requirements such as novelty,
originality, individual character or combination of them. Such a protection is
not limited to registration phase and it will bear fruit in litigation. Legislators,
depending on the circumstances e.g. resources and development policies and
comparative advantage, chose the time and form of examination. Some prefer
examination in registration stage, while others considers judicial authority is
more appropriate to examine substantive requirements. Other countries have
taken in between approach and applied a hybrid system. This article elucidates
and analyzes different examination systems and then tries to determine
legislator choice for Iran design rights regime. Despite the fact that years have
passed since adoption of 2006 Act, identifying examination system of 2006 Act
and clearing the cloud regarding this matter is yet a challenging and
controversial subject.
Keywords: Originality, Novelty, Individual Character, Substantive, Examination as
to form, hybrid system
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