
1395پاییز،52شماره ،دهمهج، سال عمومیحقوقپژوهشهفصلنام

اتحادیه اروپانظام واحد ثبت اختراع درآثار استقرار 

***محمود عباسی-**منشمحمد حسین عرفان- *مهدي زاهدي

)12/12/1394: تاریخ پذیرش-30/2/1394: تاریخ دریافت(

چکیده
، توافق اخیر ثبت اختراعالمللی معاصر در عرصهترین تحوالت بیناز مهمیکی 

در تدوین و تقنین مقررات براي ایجاد نظام واحد ثبت اروپایهاتحادکشورهاي عضو
ثبت توسط دفتر اروپایی، ثبت نامهموجب این توافق، بعد از اعطاي گواهیبه. اختراع است

تک کشورها، در قلمرو اتحادیه ز به اعتبارسازي در تکنامه بدون نیااختراع این گواهی
این توافق همچنین متضمن ایجاد یک دادگاه واحد با . قابلیت اجرایی خواهد داشت

با . نامه در سراسر قلمرو اتحادیه اروپاستصالحیت رسیدگی به دعاوي مربوط به گواهی
هاي صنایع و آن بر سیاستتوجه به اهمیت این توافق، تبیین تأثیرات حقوقی و اقتصادي 

سازي اختراعات، ضرورت پیدا هاي تحقیق، ابداع و تجاريهاي مختلف در زمینهشرکت
اجزاي این توافق، پیامدهاي حقوقی استقرار نظام واحد حاضر، ضمن مطالعهمقاله. کندمی

.کندثبت اختراع در اروپا را تحلیل می

راع، دادگاه واحد، اتحادیه اروپاواحد ثبت اختنامهگواهی:واژگانکلید

Mehdii_zahedii@yahoo.comعالمه طباطبائیدانشگاهعمومیالمللبینحقوق دانشیار*

Erfanmanesh1@gmail.com)مسئولنویسنده(طباطبائی عالمهدانشگاهخصوصیحقوقدکتريدانشجوي**

ی بهشتیدشهدانشیار حقوق پزشکی مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ***
Dr.abbasi@sbmu.ac.ir



95پاییز، 52، شماره دهمهجپژوهش حقوق عمومی، سال فصلنامه36

مقدمه
نظام واحد بستۀ«ریزي به ثمر نشست و چهل سال مذاکره و برنامهنتیجه2013در فوریه سال 

این بسته از . وهشت عضو اتحادیه اروپا رسیدوپنج عضو از بیستبه امضاي بیست1»ثبت اختراع
رکن اول در ارتباط با . )Council of the European Union, 2013(سه رکن تشکیل شده است 

براي ایجاد نظام است که طبق قانون اجراي ارتقاي همکاري2»نامه واحد ثبت اختراعگواهی«
ثبت صادرشده نامهموجب این قانون، گواهیبه. ایجاد شده است3واحد حمایت از اختراعات،

تک کشورها، در قلمرو در تکبدون نیاز به اعتبارسازي 4،»دفتر اروپایی ثبت اختراع«از 
.این قانون، قابلیت اجرایی خواهد داشتکنندةکشورهاي تصویب

جهت رسیدگی به دعاوي ناشی از 5راجع به تأسیس دادگاه واحدنامۀ رکن دوم، موافقت
هاي جاي طرح دعوا در دادگاهبا تأسیس این دادگاه، متقاضیان به. اختراع استنامه ثبتگواهی

رأي این دادگاه . کننداقامه می6صورت انفرادي، دعواي خود را در دادگاه واحدعضو، بهکشورهاي
نظام واحد ثبت اختراع، شامل قانون ، بستۀومسرکن .االجراستدر تمامی کشورهاي عضو، الزم

ت ثبنامهگواهیو اظهارنامهمقررات و ترتیبات حاکم بر ترجمه در زمینهاجراي ارتقاي همکاري
اي کاهش مالحظهطور قابلاین اسناد را بهاین قانون، موارد ضروري براي ترجمۀ. است7اختراع

کشور امضاکنندة25کشور از مجموع 13گانه، با تصویب مجالس این مقررات سه.دهدمی
کننده، راجع به تأسیس دادگاه واحد، اجرایی خواهد شد و براي کشورهاي تصویبنامۀموافقت

، 2015تا اوت . آغاز شد2013از اواخر سال نامهفرایند تصویب این موافقت. االجرا خواهد بودمالز
ها، بستهبینیطبق پیش. را تصویب کردندنامه هفت کشور ازجمله فرانسه و انگلستان، این موافقت

:Clay, 2012(االجرا خواهد شد الزم2016نظام واحد ثبت اختراع تا پایان سال  5(.
تواند پیامدهاي مختلفی را براي مخترعین، استقرار نظام واحد ثبت اختراع در اروپا می

. گذاران در کشورهاي مختلف جهان ازجمله ایران به همراه داشته باشدها و سرمایهشرکت
ثبت نامهگواهی8)نگهداري(هاي دریافت و تمدید اعتبار تأثیرات این نظام بر زمان و هزینه

ع، سازوکار نوین براي ضمانت اجرا و دعاوي ناشی از آن و همچنین گسترش قلمرو اخترا
به همین . پیامدهاي مهم این نظام خواهد بودجغرافیایی بازار محصوالت تحت حمایت، ازجمله

1. Unitary Patent Package.
2. Unitary Patent (European Patent with Unitary Effect).
3. Regulation on Implementing Enhanced Co-operation in the Area of the Creation of
Unitary Patent Protection.
4. European Patent Office (EPO).
5. Agreement on a Unified Patent Court.
6. Unified Patent Court.
7. Council Regulation Implementing Enhanced Co-operation in the Area of the Creation
of Unitary Patent Protection with Regard to the Applicable Translation Arrangements.
8. Renewal (Maintenance) Fees.
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دقیق آثار استقرار نظام جدید ثبت اختراع براي اشخاص حقیقی و حقوقیِ دلیل، تحقیق و مطالعه
پژوهش، نوآوري و تجارت که در صدد حمایت از اختراعات خود در فعال در عرصه

.کنداي پیدا میکشورهاي عضو اتحادیه اروپا هستند اهمیت ویژه
جدیدنظام ساختار و جزئیات راجع به بر این اساس، هدف از نگارش مقاله حاضر، مطالعۀ

براي این منظور، الزم . استآنآثار استقرار و تحلیل و بررسی در اتحادیه اروپاثبت اختراع
نامه در ادامه، مقررات گواهی. است که در ابتدا نظام کنونی ثبت اختراع در اروپا مطالعه شود

واحد ثبت اختراع، رژیم پیشنهادي براي ترجمه و دادگاه واحد جهت رسیدگی به دعاوي ناشی 
قرار این نظام، تحلیل در بخش پایانی، پیامدهاي حقوقی است. شودبررسی مینامهگواهیاز 

اي از فعاالن این پیامدها در قالب محسنات و اشکاالت احتمالی براي طیف گسترده. خواهد شد
.کندسازي اختراعات، نمود پیدا میابداعات و تجاريدر عرصه

نظام کنونی ثبت اختراع در اروپا. 1
اولین . اروپا حمایت کردها درتوان از ابداعات و نوآوريدر حال حاضر، از سه طریق می

براي این منظور، متقاضی باید به کشور یا . به دفاتر ملی ثبت اختراع استاظهارنامهراه، تسلیم 
هاست رجوع کند و فرایند تک کشورهایی که در صدد حمایت از اختراع خود در آنتک

از ابداعات است ترین شیوه حمایت ثبت ملی اختراع، قدیم. قانونی آن کشورها را رعایت کند
هایی که قصد این روش براي افراد یا شرکت. هاي خاص خود را داردکه مزایا و محدودیت

. رسددریافت حمایت کشور یا کشورهاي معدودي را دارند مناسب به نظر می
هاي کوچک و متوسط، توان رقابت با سایر برخی از مؤسسات یا صنایع، همانند شرکت

دهند اختراع متعدد ندارند یا به دلیل وجود قوانین سختگیرانه، ترجیح میها را در کشورهايشرکت
. خود را در یک یا چند کشور محدود به ثبت برسانند و آن را در بازار آن کشورها عرضه کنند

شود زیرا هاي داراي توان و ظرفیت باالتر، مزیت محسوب نمیحال، این مسئله براي شرکتدرعین
ها دسترسی محدودتري به مایت در این شیوه محدود است و متعاقباً این شرکتقلمرو جغرافیایی ح

ها بخواهند براي جبران این نقیصه، اختراعات که این شرکتدرصورتی. بازار در اروپا خواهند داشت
مطابق با .خود را در کشورهاي بیشتري به ثبت برسانند، باید زمان و هزینۀ زیادي صرف این امر کنند

شود که مخترعین، حداکثر در گرفته، ثبت ملی اختراعات در مواردي توصیه میقات صورتتحقی
.)Schröder and Hafner, 2009: 10(سه کشور اروپایی، قصد حمایت از ابداعات خود را داشته باشند 

در این . است1»همکاري در ثبت اختراعمعاهدة«از طریق اظهارنامهالمللی راه دوم، ثبت بین
1. Patent Cooperation Treaty (PCT).
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سازمان جهانی مالکیت فکري یا دفاتر صاحب (المللی ش، مخترع درخواست خود را به مرجع بینرو
به این ترتیب با تسلیم یک ). معاهده55ماده(کند تسلیم می) صالحیت در کشورهاي عضو معاهده

کشور، ازجمله در تمامی کشورهاي 148توان درخواست حمایت از اختراع را در میاظهارنامه
صالح ، مرجع ذياظهارنامهاین معاهده، پس از تسلیم 14مطابق ماده. اتحادیه اروپا مطرح کردعضو 

کند و نتیجه را تحت عنوان المللی با توجه به موضوع اختراع، سوابق مرتبط را جستجو میبین
امهاظهارنبه همراه نظر مکتوب دربارة قابلیت ثبت اختراع، ضمیمه 1»المللیي بینگزارش جستجو«

باید توجه داشت که این شیوه، منجر به . فرستدو براي کشورهاي موردنظر می) 33ماده (کند می
نامه، متقاضی باید براي دریافت گواهی. المللی ثبت اختراع نخواهد شدنامۀ بیناعطاي گواهی

ايِ طقهخود را در دفاتر ملی یا منۀاظهارنامهاي بیشتر و نهایتاً ثبت آن، رسیدگی به بررسی
هاي المللی به کاهش هزینهبینۀاظهارنامرو مزیت اصلی تسلیم ازاین. شده، پیگیري کندانتخاب
به 2»اظهارنامهالمللی تسلیم تاریخ بین«شده و دریافت تک کشورهاي انتخاببه تکاظهارنامهتقدیم 

.)Bouchoux, 2012: 457(شود خالصه می3جهت استفاده از حق تقدم
ترین شیوه براي کسب حمایت از اختراعات در که در حال حاضر، متداولروش سوم

کنوانسیون «این دفتر که بر اساس . اروپاست، اقدام از طریق دفتر اروپایی ثبت اختراع است
ثبت اختراع و صدور اظهارنامهتأسیس شد، مسئول بررسی 1977در سال 4»اروپایی ثبت اختراع

کشور عضو 38هاي دفتر اروپایی در نامهگواهی. وانسیون استنامه بر اساس مواد کنگواهی
عالوه بر . لیت اجرایی داردعضو آن از اعضاي اتحادیه اروپا هستند قاب28کنوانسیون که 

المللی در این است که بیناظهارنامهبودن این شیوه، تفاوت عمدة آن با روش تسلیم ايمنطقه
ثبت صادر نامهها را از نظر شکلی و ماهوي بررسی و گواهیامهاظهارندفتر اروپایی ثبت اختراع، 

ها اظهارنامهاین در حالی است که در شیوة مبتنی بر معاهدة همکاري در ثبت اختراع، . کندمی
دفاتر ملی قابلیت ثبت آن به عهدهگیري نهایی دربارهشود و تصمیمصرفاً بررسی مقدماتی می

هاست که از اظهارنامهایی ثبت اختراع، یک نهاد متمرکز براي دریافت بنابراین، دفتر اروپ؛ است
نامه باید توسط دفاتر ملی ثبت البته گواهی. کندنامه صادر میهاي عضو، گواهیطرف دولت

این فرایند، . شود5»اعتبارسازي«هاست اختراع که مخترع در صدد حمایت از اختراع در آن
نامه در کشورهاي مربوطه و همچنین االجراکردن گواهیراي الزمبمعموالً شامل پرداخت هزینه

. )Rodriguez, 2011: 575(انجام ترجمه به زبان رسمی کشورهاي مزبور است 
1. International Search Report (ISR).
2. International (PCT) Filing Date.
3. Priority Date.
4. European Patent Convention (EPC).
5. Validation.
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، دو نامهو گواهیاظهارنامهکنوانسیون اروپاییِ ثبت اختراع در ارتباط با دعاوي مربوط به 
اي را رد کند، اظهارنامهکننده، رسیدگیکه مرجعدرصورتی. سازوکار را طراحی کرده است

. درخواست تجدیدنظر کند1»هاي تجدیدنظر فنیهیئت«این امکان وجود دارد که متقاضی از 
نامۀ ثبت، تواند تا نه ماه بعد از صدور گواهینفعی میاین کنوانسیون، هر ذي99مطابق ماده 

شده، ارائهتجدیدنظر با توجه به ادلۀهاي در این حالت، هیئت. نسبت به صدور آن اعتراض کند
ها در چنین شرایطی، رأي این هیئت. کنندنامه، رأي مقتضی را صادر مینسبت به اعتبار گواهی

ها اعتبارسازي شده و چه غیر آن، نامه در آنچه براي کشور یا کشورهایی که گواهی
.االجراستالزم

اروپایی نسبت به مسائل نامه، صالحیت ادارةماه از تاریخ صدور گواهی9شدن بعد از سپري
نامه یا رسد و هرگونه دعوا اعم از دعواي ناشی از نقض گواهیاداري و قضایی به پایان می

ها اعتبارسازي در آننامهکشورهایی است که گواهیدر صالحیت دادگاهدرخواست ابطال آن
.شودملی قلمداد مینامهدر حکم گواهینامهبنابراین، از این مرحله به بعد، گواهی؛ استشده 

مشکالت در نظام کنونی و ضرورت استقرار سازوکار نوین.2
ویژه در زمینۀ رفع هایی بهها و دشوارينظام کنونی حمایت از ابداعات در اروپا با محدودیت

، قلمرو تر اشاره شدطور که پیشهمان. روستسازيِ موضوع اختراعات روبهموانع تجاري
بربودن و تحمیل جغرافیایی حمایت از اختراع در نظام ملیِ ثبت، محدود است و به دلیل زمان

ها فراهم هاي بازدارنده، امکان ثبت در کشورهاي متعدد براي بسیاري از صنایع و شرکتهزینه
اقدام از متقاضیان اخذ حمایت از اختراع در کشورهاي متعدد، با. )England, 2014: 921(شود نمی

اما با توجه به ؛ جویی کنندها صرفهتوانند تا حدي در هزینهالمللی میبینۀاظهارنامطریق تسلیم 
ماند و بقیۀ مراحل باقی میاظهارنامهاینکه در این روش، درخواست حمایت از اختراع در مرحله

المللی نیز ۀ بینناماظهارتسلیم پذیرد، محدودیت آن به شیوههمانند روش ثبت ملی صورت می
.شودمترتب می

رغم اینکه در حال حاضر، اقدام از طریق دفتر اروپایی ثبت اختراع، همچنین، علی
ترین شیوة حمایت از اختراعات در اروپاست، این روش نیز خالی از و متداولترینصرفهبهمقرون

گران ثبت اختراع بوده، تحلیلطور مشخص، یکی از نکاتی که همواره مورد انتقادبه. اشکال نیست
,Rassenfosse, 2013: 702 Heine&(برداري از آن است نامه و بهرههاي باالي دریافت گواهیهزینه

الوکالۀ پرداخت حقکه در بسیاري از موارد، مستلزم اظهارنامهتسلیم در کنار هزینۀ. )25 :2012
1. Technical Boards of Appeal.
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نامهمالک گواهی1اي رسمی دفتر اروپایی است،هبه زباناظهارنامهوکالي ثبت اختراع و ترجمۀ
هاي اعتبارسازي شامل هزینه. ها در کشورهاي هدف نیز برآیدمخارج اعتبارسازي آنباید از عهدة

معموالً ادعاها (نامه پرداخت مخارج فرایند اداري و همچنین مخارج ترجمۀ کل یا بخشی از گواهی
نامه متفاوت ها با زبان گواهیف است که زبان رسمی آنبه زبان رسمی کشورهاي هد2)و توصیفات

هزینۀ نگهداري ) معموالً سالیانه(نامه باید در مواعید معین پس از اعتبارسازي، مالک گواهی3.است
.شود بپردازدها حمایت میتک کشورهایی که اختراع در آنها را به تکیا تمدید اعتبار آن

یز، نبود سازوکار واحد براي رسیدگی به دعاوي مرتبط با یکی دیگر از مسائل انتقادبرانگ
تر اشاره شد، این دعاوي که همان طور که پیش. )Pehlivan, 2012: 453(ثبت است نامهگواهی

صورت نامه یا دعواي نقض حقوق ناشی از آن است باید بهاغلب شامل درخواست ابطال گواهی
با توجه به . وضعیتی چند مشکل به همراه داردچنین . انفرادي در کشورهاي هدف مطرح شود

یک مقررات ثبت اختراع، این احتمال وجود دارد که دربارةتفاوت قوانین کشورها در حوزه
سازوکار خاصی نیز براي ایجاد وحدت . موضوع، آراي متفاوتی در کشورهاي اروپایی صادر شود

رو ازاین. ثبت اختراع وجود نداردنامهواهیرویه میان این کشورها در ارتباط با دعاوي ناشی از گ
دارند، درعمل ) صادرشده از دفتر اروپایی ثبت اختراعنامهگواهی(اگرچه این دعاوي منشأ واحدي 

.باشدممکن است شیوة حمایت از اختراعات در اروپا، متفاوت و در برخی از موارد، متعارض
دادرسی در ، مستلزم پرداخت هزینهنامههمچنین طرح دعوا در ارتباط با یک گواهی

متفاوت کشورها در ارتباط با رسیدگی به این دعاوي ساختار و رویه. کشورهاي مختلف است
این وضعیت براي . شودموجب دشواري و پیچیدگی حمایت از اختراعات در اروپا می

مطلوب به نظر سازي ابداعات خود در اروپا هستند هایی که در فکر بازاریابی و تجاريشرکت
حمایت . شودرسد و موجب ایجاد نارسایی و خلل در کارایی نظام ثبت اختراع در اروپا مینمی

کشور 38هاي رسمی به زباناظهارنامهکنوانسیون اروپایی ثبت اختراع، این امکان وجود دارد که 14اگرچه مطابق ماده . 1
هاي باید به یکی از زبانظهارنامهاکننده، بررسیعضو تسلیم شود، درصورت نیاز به طرح تقاضاي تجدیدنظر از تصمیم شعبه

نامه، نسبت به در مواردي که تا نه ماه پس از صدور گواهی. ترجمه شود) انگلیسی، آلمانی و فرانسه(رسمی دفتر اروپایی 
.هاستنامه به یکی از این زبانگواهینامه اعتراض شود، انجام فرایند قضایی مستلزم ترجمهصدور گواهی

2. Claims and Descriptions.
، 2000هاي ثبت اختراع، مصوب سال نامهترجمه گواهیدر زمینۀلندننامهدر حال حاضر با توجه به مفاد موافقت. 3

ین اشتایختنلیس، ایرلند و سوئ، موناکو، لوکزامبورگکشورهاي آلمان، فرانسه، : وضعیت ترجمه به این شرح است
. کنندزبان رسمی دفتر اروپایی ثبت اختراع باشد، متقاضیان را از ترجمه معاف مینامه به یکی از سهکه گواهیدرصورتی

قسمت توصیفات به زبان انگلیسی را کشورهاي دانمارك، کرواسی، فنالند، سوئد، نروژ، مجارستان، ایسلند و هلند، ترجمه
یراز توصیفات را به غبهنامه قسمت گواهیتمامی کشورهاي لتونی، لیتوانی، مقدونیه و اسلونی، ترجمه. دانندضروري می

در لتونی، لیتوانی، مقدونیه، اسلونی، دانمارك، . دانندیکی از سه زبان رسمی دفتر اروپایی ثبت اختراع، ضروري می
ر در سای. ها نیز ترجمه شودکرواسی، فنالند، سوئد، نروژ، مجارستان، ایسلند و هلند، الزاماً ادعا باید به زبان رسمی آن

.نامه الزامی استکامل گواهیکشورها ترجمه
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گذاري ها به سرمایههاي کلیدي در تشویق شرکتها یکی از مؤلفهمنسجم از ابداعات و نوآوري
سازي جاريکه در بازار مقصد براي تدر صورتی. )Lamping, 2011: 904(و ورود به بازار است 

گسستگی و عدم انسجام مشاهده ابداعات به جهت کاستی در نظام حمایت از اختراعات، ازهم
.کمتري براي ورود به این بازار وجود خواهد داشتشود، انگیزه

نظام واحد ثبت اختراعارکان.3
واحد ثبت اختراع، ضرورت تشکیل نظام نامههاي سازوکار اعطاي گواهیبا توجه به کاستی

هایی در جهت هفتاد میالدي احساس شد و از همان زمان تالشثبت اختراع در اروپا از دهه
کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع براي بازار «تدوین . دستیابی به این هدف صورت گرفت

ثبت اختراع در نامهرسیدگی به دعاوي مربوط به گواهیو توافقنامه1975در سال 1»مشترك
اما با توجه به ؛ ها بوداي از این تالشهاي برجستهو سایر اسناد مشابه، نمونه2000ر سال د2اروپا

این اسناد، تمامی این نرسیدن تعداد کشورهاي امضاکنندةحدنصابسیاسی کافی و بهنبود اراده
.)Wadlow, 2013: 212(ها بدون نتیجۀ مشخص، متوقف شد تالش

پرسی موفق همهو درنتیجۀلیسبوناتحادیه اروپا بر مبناي معاهدهاروپا بهپس از تبدیل جامعه
ها براي تقویت نظام ثبت اختراع و انسجام در بازار انگیزه2009،3در جمهوري ایرلند در سال 

نویس دو قانون را براي پیش2011بر این اساس، کمیسیون اروپا در سال . اروپا افزایش یافت
عنوان دو رکن از سه رکن اصلی نظام این دو قانون، به. تراع تهیه کردایجاد نظام واحد ثبت اخ
براي ایجاد نظام واحد حمایت از قانون اجراي ارتقاي همکاري-1: جدید، از این قرار است

در زمینهقانون اجراي ارتقاي همکاري- 2). هاي واحدنامهقانون راجع به گواهی(اختراعات 
قانون راجع به ترتیبات (ثبت اختراع نامهگواهیو اظهارنامهبر ترجمهمقررات و ترتیبات حاکم 

در پارلمان و شوراي اروپا به تصویب رسید و براي 2012این دو قانون در دسامبر .)ترجمه
.ستاآور کننده الزامکشورهاي تصویب

فوریه سال نامه در این موافقت. راجع به تأسیس دادگاه واحد استنامهرکن سوم، موافقت
1. Convention for the European Patent for the Common Market.
2. European Patent Litigation Agreement (EPLA).

وپا، مصوب معاهده کارکرد نهادهاي اتحادیه ار(هاي رم المللی با هدف اصالح معاهدهبیننامه، موافقتلیسبونمعاهده. 3
یقانون اساسعنوان موجب اصالح این دو معاهده که بهبه. است) 1993معاهده اتحادیه اروپا، مصوب (ماستریختو ) 1958

یافته و یشافزاشوند، اختیارات و قدرت نهادهاي گوناگون در اتحادیه اروپا ازجمله شورا و پارلمان اروپا اروپا شناخته می
المللی و سیاست در روابط بینهاگیري در ارتباط با تحریمهمانند تصمیم(تري اتحادیه اروپا صالحیت قضایی دیوان دادگس

تلقی شده متحدتر ییاروپا، گامی در جهت دستیابی به لیسبوننظران، معاهده صاحبزعمبه. یافته استگسترش) خارجی
).Holberg, 2010, 16; Smith, 2010: 138(است 
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الذکر، این برخالف دو قانون فوق. کشور از اعضاي اتحادیه اروپا رسید25به امضاي 2013
شود که صرفاً کشورهاي عضو المللی محسوب مینامه از نظر ماهیت، معاهده بینموافقت

سیس تأنامۀاالجراشدن موافقتبراي الزم. اتحادیه اروپا امکان تصویب یا الحاق به آن را دارند
کشور ضروري است که الزاماً آلمان، انگلستان و فرانسه باید در میان 13دادگاه واحد، تصویب 

.کشور باشند13این 
را تصویب نامهکشور ازجمله فرانسه و انگلستان این موافقتهفت، 1394تا مرداد ماه سال 

باوجود ذکر است کهشایان. این فرایند در پارلمان سایر کشورها در حال انجام است. کردند
ِبستهو نتیجه، تحققِدر عملدو قانون مقررات اینشدناجرایی؛االجرا شدن دو قانون مزبورالزم

. تأسیس دادگاه واحد استنامه االجراشدن موافقتنظام واحد ثبت اختراع در اروپا، مشروط به الزم
.ارکان نظام واحد ثبت اختراع، تشریح خواهد شده،در ادام

واحد ثبت اختراعنامهیگواه.3-1
، دفتر اروپایی ثبت اختراع، این صالحیت را نامه واحدقانون راجع به گواهی3طبق ماده 

نامه ثبت، به درخواست متقاضی در زمان کند تا عالوه بر روش سنتی اعطاي گواهیپیدا می
نامۀ واحد ترین ویژگی گواهیمهم. واحد ثبت اختراع صادر کندنامه، گواهیاظهارنامهتسلیم 

کننده در تواند همزمان از حمایت کشورهاي اروپاییِ مشارکتآن میدر این است که دارندة
نامه در نظام جدید ثبت اختراع برخوردار شود بدون اینکه لزومی به اعتبارسازي گواهی

.تک این کشورها باشدتک
محض صدور، قابلیت روپایی ثبت اختراع بهصادرشده از دفتر انامهبه این ترتیب، گواهی

همچنین با توجه به اینکه نظام واحد ثبت . اجرایی دارد و ضرورتی به اعتبارسازي وجود ندارد
اختراع، سازوکار متحدالشکلی را در کشورهاي عضو در جهت حمایت از اختراع فراهم 

در کلّ کشورهاي عضو هنامآورد، هرگونه اصالح، اعمال محدودیت یا ابطال این گواهیمی
تک کشورها، نامه واحد در تکبه دلیل عدم ضرورت اعتبارسازي گواهی. اعمال خواهد شد

ها همانند هزینهپرداخت سایر هزینه. پردازندمیاظهارنامهتسلیم بار هزینهمتقاضیان صرفاً یک
.نیز به همین منوال خواهد بودنامهتمدید اعتبار گواهی

ترتیبات ترجمه، راجع بهقانون 90، مطابق با ماده نامهبا زبان مورد استفاده در گواهیدر ارتباط 
وکارشان باید نظر از تابعیت، محل سکونت یا کسبتمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، صرف

اظهارنامههاي انگلیسی، آلمانی یا فرانسه تقدیم کنند یا اینکه ترجمۀ ۀ خود را به یکی از زباناظهارنام
ها، مؤسسات المنفعه، دانشگاهاما مؤسسات عام؛ ها در زمان تسلیم ضمیمه کنندرا به یکی از این زبان
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وکارشان در هاي کوچک و متوسط و افراد حقیقی که محل سکونت یا کسبتحقیقاتی، شرکت
مه توانند بازپرداخت هزینۀ ترجیکی از کشورهاي عضو اتحادیه اروپاست، پس از انجام ترجمه می

توانند از تخفیف براي این اشخاص و مؤسسات می. را از دفتر اروپایی ثبت اختراع، درخواست کنند
.مند شوندنامه نیز بهرهتمدید اعتبار گواهیهزینۀ

از ) غیر از اسپانیا، ایتالیا و کرواسیاعضا بههمه(کشور از اعضاي اتحادیه اروپا 25تاکنون 
واحد ثبت اختراع و ترتیبات حاکم بر ترجمهنامهن راجع به گواهیطریق پارلمان اروپا دو قانو

تأسیس دادگاه واحد، نظام نامه االجراشدن موافقتبه این ترتیب، با الزم1.اندرا تصویب کرده
را طبق قوانین داخلی خود به تصویب نامهجدید ثبت اختراع در کشورهایی که این موافقت

. د شدرسانده باشند، اجرا خواه

دادگاه واحدیسراجع به تأسنامه موافقت.3-2
نامهگواهی(سنتی نامهدادگاه واحد، صالحیت انحصاري رسیدگی به دعاوي مربوط به گواهی

و همین طور ) صادرشده از دفتر اروپایی ثبت اختراع با قابلیت اعتباربخشی در کشورهاي عضو
هایی نامه، این دادگاه به پروندهاین موافقت10و 9مواد مطابق2.واحد را خواهد داشتنامهگواهی

نامه و دعاوي مربوط به نامه و جبران خسارت، درخواست ابطال گواهیهمانند دعواي نقض گواهی
نامۀ تأسیس دادگاه واحد، رسیدگی حق تقدم و قراردادهاي لیسانس در کشورهاي عضو موافقت

.االجرا خواهد بودر این کشورها الزمطور یکسان دخواهد کرد و آراي آن به
غیر از تمام اعضا به(کشور عضو اتحادیه اروپا 28کشور از مجموع 25شایان ذکر است 

اسپانیا و کرواسی . اندتأسیس دادگاه واحد را امضا کردهنامۀموافقت) اسپانیا، لهستان و کرواسی
لهستان دو . اندامضا یا تصویب نکردهیک از سه سند مربوط به نظام جدید ثبت اختراع را هیچ

و ترتیبات ترجمه را در پارلمان اروپا به تصویب رسانده است واحدنامهقانون راجع به گواهی
نظر درمورد دادگاه واحد را منوط به بررسی عملکرد این دادگاه بعد از تشکیل کرده اما اعالم

نامه ا امضا کرده است ولی با سازوکار گواهینامۀ تأسیس دادگاه واحد رایتالیا نیز موافقت. است
ایتالیا و اسپانیا دلیل مخالفت خود را با نظام جدید، تبعیض در . واحد مخالفت کرده است
اند زیرا انحصار زبان رسمی این نظام به انگلیسی، آلمانی و فرانسوي ترتیبات ترجمه اعالم کرده

سن یس،صربستان، نروژ، سوئیه،ترکياروپا و کشورهایهاتحادعضو28شامل ،ثبت اختراعییروپاایونکنوانسياعضا. 1
يصرفاً در کشورهایدتوجه داشت که نظام جدیدبا. استیو آلبانیسلندایه،مقدوناشتاین،یختنموناکو، لیه،مقدونینو،مار

.شتاجرا خواهد دایتاروپا قابلیهعضو اتحاد
هاي صادرشده از دفاتر ملی ثبت، تحت هیچ شرایطی قابل طرح در نامهداشت که دعاوي ناشی از گواهیباید توجه. 2

.دادگاه واحد نیست
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دیوان . )Erfanmanesh, 2013: 10(دانند وپا میرا مغایر با اصل برابري کشورها در اتحادیه ار
دادگستري اتحادیه اروپا در چند رأي، اعتراض این دو کشور را مردود اعالم کرده است 

)Cases C-147/13; C-146/13; C-274/11; Opinion 1/09(.
المللی به امضا رسیدهصورت معاهده بینتأسیس دادگاه واحد بهنامۀ که موافقتازآنجایی

به نامهاست، این امکان براي اسپانیا، لهستان و کرواسی وجود دارد تا با الحاق به این موافقت
در این صورت، دادگاه واحد ثبت اختراع، صالحیت خواهد داشت تا به . عضویت آن درآیند

اي که به شیوه سنتی توسط دفتر اروپایی ثبت اختراع صادر و در این کشورها نامهگواهی
.سازي شده است رسیدگی کنداعتبار

شعب بدوي به . یابداي از شعب بدوي و تجدیدنظر تشکیل میدادگاه واحد از مجموعه
قضایی یکی از شعب محلی در حوزه. شوداي و مرکزي تقسیم میشعب محلی، منطقه

تواند تا چهار ها میشود و هر کشور، بسته به حجم ورودي پروندهکشورهاي عضو تشکیل می
اي، زمانی توسط شعب منطقه). دادگاه واحدیستأسۀنامموافقت4ماده (ۀ محلی داشته باشد شعب

ها در آن کشورها، از نظر شوند که با توجه به سابقه تعداد پروندهدو یا چند کشور تأسیس می
.صرفه نباشدبهاقتصادي، تشکیل شعبۀ محلی، مقرون

مونیخو لندناي دو شعبۀ تخصصی در شود که دارتشکیل میپاریسشعب مرکزي در 
تأسیس دادگاه واحد، تقسیم کار در این شعب به این ترتیب نامۀ موافقت40مطابق ماده . است

هاي اختراعات صنعت نساجی، مخابرات، رایانه، الکترونیک و فیزیک در است که پرونده
ایع شیمیایی، داروسازي، پاریس، اختراعات مهندسی مکانیک در مونیخ و ابداعات مرتبط با صن

کلیه شعب . شودفناوري، مهندسی غذایی، کشاورزي و متالورژي در لندن رسیدگی میزیست
فنی نفره از قضات است و در صورت نیاز، یک قاضی خبره در رشتهبدوي شامل هیئتی سه

لوکزامبورگشعب تجدیدنظر در . مرتبط با موضوع اختراع به این هیئت اضافه خواهد شد
ها از قضات متبحر در علم حقوق و شود که سه نفر از آنقاضی تشکیل می5مستقر است و از 

فنیِ مورد رسیدگی هستند ویژه حقوق ثبت اختراع و دو نفر دیگر از کارشناسان ماهر در رشتۀبه
).دادگاه واحدیسنامه تأسموافقت4ماده (

به زبانی خواهد ) مونیخو لندن، یسپار(کلیه مکاتبات و جلسات دادرسی در شعب مرکزي 
شود که در این شعب، بینی میبه این ترتیب، پیش. از آن استفاده شده استاظهارنامهبود که در 

درصد به زبان فرانسه باشد 5درصد به زبان آلمانی و 20ها به زبان انگلیسی، درصد پرونده75
)West, 2014: 107( .ي است که دادگاه در آن واقع شده زبان شعب محلی، زبان رسمی کشور

ها قرار دارد اي از زبان رسمی دو یا چند کشوري که دادگاه در قلمرو آندر شعب منطقه. است
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شود که شعب بدوي از آن استفاده شعب تجدیدنظر نیز به زبانی برگزار می. استفاده خواهد شد
.اندکرده

، منابع قانونی که شعب بدوي و تجدیدنظر دادگاه واحدیستأسۀنامموافقت7مطابق با ماده 
قوانین و مقررات اتحادیه اروپا، کنوانسیون کنند مشتمل بر مجموعه، رأي صادر میبر اساس آن

المللیِ نامۀ تأسیس دادگاه واحد و سایر قوانین داخلی و بیناروپایی ثبت اختراع، موافقت
توانند براي مدت هفت نامه سنتی میاهیالزم به ذکر است صاحبان گو. اجرا خواهد بودقابل

ها از آننامهسال از زمان تأسیس دادگاه واحد، درخواست کنند تا دعاوي ناشی از گواهی
یستأسهنامموافقت21ماده (شمول صالحیت این دادگاه خارج و به شیوه سابق رسیدگی شود 

به این ترتیب، در خالل . وجود نداردواحد نامهاین امکان براي دارندگان گواهی). دادگاه واحد
هاي ملی نامه، تقاضاي ابطال آن و سایر دعاوي مرتبط در دادگاهاین مدت، دعاوي نقض گواهی

ساله، دادگاه واحد، صالحیت انحصاري رسیدگی با انقضاي مدت هفت. رسیدگی خواهد شد
.نامه را خواهد داشتبه این گواهی

بر حمایت از ابداعاتثبت اختراعاستقرار نظام واحدتأثیرات. 4
نظام واحد ثبت اختراع، آثار چشمگیري بر چگونگی حمایت از االجراشدن بستۀ الزم

ها و مؤسسات صنعتی و ها، شرکتتنها براي دانشگاهاختراعات در اروپا دارد که پیامدهاي آن نه
رها ازجمله مخترعین و تجاري در اروپا اهمیت دارد، بلکه نوآوران و مبتکران در سایر کشو

سازي ابداعات خود را در اروپا دارند از این هاي ایرانی نیز که قصد ثبت و تجاريشرکت
دقیق آثار استقرار نظام جدید که مطابق با به همین دلیل، مطالعۀ. شوندتغییرات متأثر می

ی که در صدد افتد، براي اشخاص حقیقی و حقوقاتفاق می2016ها در اواخر سال بینیپیش
. حمایت از ابداعات خود در قلمرو اتحادیه اروپا هستند از اهمیت خاصی برخوردار است

.شوداین قسمت، آثار استقرار این نظام، بررسی میرو در ادامهازاین

تیحماافتیدريهانهیهزبرراتیتأث.1-4
ر اروپا، تغییري در در ابتدا الزم به یادآوري است که ایجاد نظام واحد ثبت اختراع د

اظهارنامهکماکان اقدام از طریق تسلیم . کندها در اروپا ایجاد نمیاظهارنامههاي تسلیم روش
به دفاتر ملی ثبت اختراع اظهارنامههمکاري در ثبت اختراع، تقدیم المللی بر مبناي معاهدهبین

بت اختراع، سه روش موجود در کشورهاي عضو اتحادیه اروپا و اقدام از طریق دفتر اروپایی ث
تفاوتی که تأسیس نظام جدید ایجاد خواهد کرد، . براي کسب حمایت از اختراعات است
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نامه ثبت اختراع در کردن سازوکاري براي افزایش قلمرو جغرافیایی حمایت از گواهیفراهم
صورت بهاي که نامهبه این ترتیب، در کنار گواهی. چارچوب دفتر اروپایی ثبت اختراع است

شود و نیاز به اعتبارسازي در کشورهاي عضو کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع سنتی صادر می
طور صادرشده بهنامهآید تا بنا به درخواست متقاضی، گواهیدارد، این امکان به وجود می

ت اند، قابل حماییکپارچه در قلمرو کشورهاي اتحادیه اروپا که به عضویت نظام جدید درآمده
.باشد

هاي قبلی پیداست، بررسی مقررات تأسیس نظام واحد ثبت همان طور که از مطالب بخش
هاي حمایت از اختراع در نظام بودن و کاهش هزینهصرفهبهاختراع و آمارهاي موجود، نشانگر مقرون

شورها، تک کواحد در تکنامهعدم نیاز به اعتبارسازي گواهی. )Naylor, 2013: 65(جدید است 
ها همچون این کاهش در سایر زمینه. دهدتوجهی کاهش میهاي ضروري را به میزان قابلهزینه

بینی مطابق با پیش. شودنیز نمایان می) نگهداريهزینه(مخارج ناشی از ترجمه و تمدید اعتبار سالیانه 
یورو خواهد 4725م جدید، کشور عضو اتحادیه اروپا در نظا25ثبت اختراع در پارلمان اروپا، هزینه

چنین کاهشی . )European Parliament, 2012: 3(یورو است 36000بود که این رقم در حال حاضر، 
هایی که خواهان حمایت از ابداعات خود در قلمرو جغرافیایی ثبت اختراعات براي شرکتدر هزینۀ

.آوردوجود میتري هستند، شرایط مساعدي را بهوسیع
تر از ثبت آن در برابر گرانکشور اروپایی، یازده13ر حال حاضر، ثبت اختراع در همچنین د

ها و افزایش قلمرو توجه هزینهبا کاهش قابل. )European Commission, 2010: 6(امریکاست 
تر و با ها و صنایع، جذابسازي ابداعات در اروپا براي شرکتحمایت از اختراعات، بازار تجاري

از این . )Peers, 2011: 238; Romandini and Klicznik, 2013: 534(شود بل رقابت میآمریکا قا
.یابدو کسب منافع اقتصادي در اروپا افزایش میگذاري در جهت تشویق نوآوريجهت، سرمایه

به سه زبان انگلیسی، فرانسه و آلمانی براي ثبت اختراع و اظهارنامهازآنجاکه اصوالً تسلیم 
هاي مربوط به ترجمه در نظام جدید، کاسته کند، از هزینهکشور کفایت می25اختراع در حمایت از

در حال ها درمورد ترجمه و اعتبارسازي باید توجه داشت که هزینهاما در زمان مقایسه؛ خواهد شد
هاي صادرشده از دفتر اروپایی ثبت اختراع، صرفاً در سه کشور نامهدرصد از گواهی50، حاضر

مطابق مفاد . )European Commission, 2012: 17(شود اعتبارسازي می) آلمان، انگلستان و فرانسه(
نامه ثبت اختراع که در حال حاضر در کنار کنوانسیون گواهیدرمورد ترجمهلندننامه موافقت

یا به سه زبان انگلیسی، آلمانیاظهارنامهکه اروپایی ثبت اختراع در حال اجراست، درصورتی
رو ازاین. فرانسوي باشد، الزم نیست متقاضیان، آن را در انگلستان، آلمان و فرانسه ترجمه کنند

عالوه، به. شودشود و ترجمه نمیها صرفاً به یک زبان نگاشته مینامهدرصد از گواهی50نزدیک به 
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هت، نظام جدید فقط یورو است که از این ج4718در این سه کشور، نامهاعتباربخشی گواهیهزینه
. )European Commission, 2012: 17(ها خواهد شد درصد باقی، موجب کاهش هزینه50براي 

هایی ها و افزایش قلمرو حمایت، اشتیاق شرکتالبته باید اذعان داشت که ممکن است کاهش هزینه
.دند افزایش دهدکرمینامهرا که تا کنون فقط در این سه کشور، اقدام به اعتبارسازي گواهی

هاي ثبت اختراع تا حد زیادي به تعداد کشورهایی جویی در هزینهبنابراین، میزان صرفه
به این ترتیب، . ها هستندها متقاضی حمایت از ابداعاتشان در آنبستگی دارد که شرکت

هاي مرتبط با رقابت، بازار و تجارت شرکتی، اقتضاي کسب حمایت در که سیاستدرصورتی
توجهی از حیث کاهش مخارج رهاي محدودتري را داشته باشد، نظام جدید، تفاوت قابلکشو

.تر نیز باشدصرفهبهبسا اقدام از طریق سنتی مقرونآورد و چهبراي آن شرکت به ارمغان نمی
بینی نامه، کمیسیون یا پارلمان اروپا پیشگواهیدر ارتباط با مخارج تمدید اعتبار ساالنۀ

هاي اعتباربخشی ، هزینه2009در سال . انداز مبلغ احتمالی در نظام جدید ارائه نکردهمشخصی 
این مبلغ در پنج . یورو بود28686کشور اروپایی، 25سال در 10نامه براي مدت یک گواهی

European(یورو بود 4552) انگلستان، آلمان، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا(اقتصاد بزرگ اروپا 

Commission, 2012: Annex V( . درصد 50به این ترتیب، با توجه به اینکه مقداري بیش از
، )European Commission, 2012: 18(شود ها در این پنج کشور اعتبارسازي مینامهگواهی

نامه یورو کمتر باشد، دریافت گواهی4552تمدید اعتبار در نظام جدید از که هزینهدرصورتی
.سنتی براي این دسته از متقاضیان، اقتصادي خواهد بودنامهواهیواحد، نسبت به گ

تأسیس دادگاه واحدراتیتأث.4-2
. ثبت اختراع، کمک شایانی کندنامهتواند به تسهیل حمایت از گواهیاستقرار دادگاه واحد می

ثبت کننده در نظام واحدازآنجاکه رأي صادرشده در دادگاه واحد در کلیه کشورهاي شرکت
االجراست، در صورت نقض حقوق ناشی از ثبت اختراع در دو یا چند کشور، صاحبان اختراع، الزم

توانند با مراجعه به یکی از شعب بدوي تک این کشورها میجاي طرح دعوا در تکبهنامهگواهی
رسی، هاي داداین مسئله موجب کاهش هزینه. حق خود اقدام کننددادگاه واحد، نسبت به احقاق

.شودجویی در زمان و کاهش پیچیدگی در فرایند رسیدگی به دعاوي میصرفه
کشورها تر ذکر شد، در نظام سنتی به دلیل لزوم مراجعۀ انفرادي به دادگاههمان طور که پیش

براي کشور دیگر، احتمال صدور آراي متناقض وجود دارد و نافذنبودن احکام این دادگاه
)Malwina and Potterie, 2009: 1( .که عملی در کشوري به این ترتیب، ممکن است درحالی

همچنین . نقض حقوق ناشی از ثبت اختراع قلمداد شود، در کشور دیگر، بالاشکال محسوب شود
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نامه در نامه، یک گواهیگواهیکنندةممکن است به دلیل اختالف در پذیرش دالیل باطل
چنین وضعیتی به انسجام و قطعیت نظام . خود باقی باشدکشوري باطل و در کشور دیگر به قوت 

اما تشکیل دادگاه واحد ؛ )Jaeger, 2013: 390(کند حقوقی ثبت اختراع در اروپا خدشه وارد می
تواند امکان صدور آراي متناقض و مغایر را کشور اتحادیه اروپا می25با احکام نافذ در قلمرو 

به این ترتیب، شفافیت . )Moss and Jones, 2011: 30(ین ببرد هاي یکسان از بنامهدرمورد گواهی
یابد و این امر صادرشده از دفتر اروپایی ثبت اختراع افزایش مینامهحقوقی در ارتباط با گواهی

.شودموجب ارتقاي کیفیت نظام حقوقی ثبت اختراع در اروپا می
مایت از اختراع، یکی از امتیازات البته باید توجه داشت اگرچه افزایش قلمرو جغرافیایی ح

دعاوي شود، چنین افزایشی به معناي افزایش تهدیدات و طرحاصلی نظام جدید محسوب می
توانند در واقع، رقباي تجاري می. نیز هستنامهتوسط رقبا براي ابطال قسمتی یا کلّ یک گواهی

نامه را گاه واحد، اعتبار گواهیآمده استفاده کنند و با طرح یک دعوا در داددستاز فرصت به
هاي نامهطرح دعوا علیه گواهی. در تمام قلمرو نظام واحد ثبت اختراع، به چالش بکشند

ها در فرایند هاي دادرسی و کاهش پیچیدگیهاي دیگر با توجه به کاهش زمان و هزینهشرکت
هاي ویژه شرکتو بهرو اشخاص حقیقی و حقوقی ازاین. اداري و قضایی تسهیل نیز خواهد شد

واحد، به این مسئله نیز آگاه نامهپذیر باید پیش از تقاضا براي دریافت گواهیکوچک و آسیب
باشند زیرا با انتخاب این مسیر و افزایش قلمرو جغرافیایی، به دلیل افزایش تعداد رقبا و افزایش 

نامهخطرافتادن اعتبار گواهیحتمال بهنامه و اکشیدن گواهیچالشها و توان براي بهمنافع، انگیزه
.گیردقوت می

شدن از صالحیت رسد یکی از دالیل امکان انتخاب خارجبا درنظرگرفتن این مسئله، به نظر می
دادگاه واحد تا مدت هفت سال بعد از تأسیس این دادگاه، ایجاد فرصت براي صاحبان صنایع و 

بنابراین؛ )Tilmann, 2014: 581-583(د دادگاه باشد ها جهت ارزیابی شرایط و نحوة عملکرشرکت
ها باید در االجراشدن توافقنامۀ تشکیل دادگاه واحد، این صنایع و شرکتتا هفت سال پس از الزم

در صورت خروج، . رابطه با شرکت یا خروج از صالحیت دادگاه واحد، تصمیم مهمی بگیرند
نامه یا در فاصله زمانی بین االجراشدن موافقتز الزمصادرشده، قبل انامهدعاوي ناشی از گواهی

ملی نامه در صالحیت دادگاهتا زمان انقضاي آن گواهیاالجراشدن تا هفت سال پس از آنالزم
. خواهد بود

با توجه به اینکه وکالي ثبت اختراع در طول چند دهه با رویه متداول در شیوه سنتی ثبت 
توصیه نامهها به صاحبان گواهیرسد که بسیاري از آنند، به نظر میااختراع، آشنایی پیدا کرده

شدن رویه و عملکرد دادگاه واحد با اتخاذ رویکردي محتاطانه از کنند که تا تبیین و مشخص



49رار نظام واحد ثبت اختراع در اتحادیه اروپاآثار استق

هایی که ویژه براي شرکتاین مسئله به. امکان خروج از صالحیت دادگاه واحد استفاده کنند
هاي ثبت اختراع است ضروري نامهیا تعداد محدودي از گواهیها متکی بر یکوکار آنکسب

عنوان تک کشورها بهباالي طرح دعوا در تکرسد زیرا روش سنتی به دلیل هزینهبه نظر می
کمتري را کند و از این جهت، مخاطرةها عمل میهاي آننامهکشیدن گواهیچالشمانعی در به

پذیري هایی که توان ریسکعکس، ممکن است شرکتبر. کندها تحمیل میبه این شرکت
باالیی دارند، با توجه به مزیت افزایش قلمرو جغرافیایی حمایت از ابداعات، صالحیت دادگاه 

.واحد را بپذیرند
نظران در عرصۀ حقوق ثبت اختراع، گسترش دو پدیده را نیز در کنار این آثار، صاحب

ترین گزینش مساعد«یکی : کنندبت اختراع مطرح میعنوان آثار استقرار دادگاه واحد ثبه
2.»ثبت اختراعنامه گواهیوسیلۀاخاذي به«و دیگري، 1»دادگاه

ترین دادگاهگزینش مساعد. الف
قضایی زمانی که این امکان براي خواهان وجود دارد تا دادخواست خود را در چندین حوزة

در . )Boyle, 2007: 520(آید پیش میدادگاهتریندمساعینشگزمطرح کند، احتمال وقوع پدیدة
کند تا دعواي خود را در محلی اقامه کند که به دلیل شرایط چنین مواردي، خواهان تالش می

,Land and Kennedy(گوناگون، ممکن است نسبت به سایر محاکم، تصمیم مساعدتري اتخاذ کند 

امکان طرح دعوا در واسطۀکه تأسیس دادگاه واحد بهبر این اساس، بسیاري بر این باورند. )2 :2009
را در اروپا دادگاهترینمساعدینشگزتواند پدیدةهاي یکسان میشعب مختلف درمورد پرونده

.)Bayliss, 2014: 465-467& Bailey, 2012: 36(رواج دهد 
، مدعی نقض نامهترین موارد وقوع این پدیده، زمانی است که مالک گواهییکی از شایع

تواند دعواي خود را با توجه به صالحیت در این حالت، او می. حقوق خود در چند کشور است
یکی از دالیلی که احتمال . واحد در این کشورها، در یکی از شعب بدوي اقامه کنددادگاه

کم اعم از ح(دهد، تأثیر اولین رأي در آراي متعاقب گزینش مساعدترین دادگاه را افزایش می
اولین رأي در در واقع، نتیجۀ. )Elmer and Lewis, 2010: 2(است ) دادگاه یا تصمیمات داوري

هاي تواند بر نتیجۀ آن مسئله یا موضوعات مشابه دیگر در سایر حوزهارتباط با موضوعی می
الیا و عنوان نمونه، در کشورهایی مثل کانادا، انگلستان، آمریکا، استربه. قضایی تأثیرگذار باشد

االجرا نیست، این ایرلند، اگرچه احکام قضاییِ هرکدام از این کشورها در کشور دیگر الزم
.توجه استهاي مشابه، داراي تأثیر قابلپروندهاحکام در نتیجۀ

1. Forum Shopping.
2. Patent Troll.
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درصد از 57ثبت اختراع در نامهمطابق با آمار منتشرشده، در آلمان، صاحبان گواهی
Elmer(درصد است 20این رقم در انگلستان تنها . پیروز شدندهاي مرتبط با نقض آنپرونده

and Lewis, 2010: 2( . به این ترتیب، با توجه به این سابقه، در صورت امکان طرح دعوا، هم در
ترجیح خواهند داد که دعواي خود را نزد نامهآلمان و هم در انگلستان، دارندگان گواهی

.هاي آلمانی طرح کننددادگاه
خود، نه جرم است و نه منجر به مسئولیت مدنی خودي، بهدادگاهترینمساعدینشگزرچه اگ

هاي پیشگیري از یکی از راه. کاهدشود، وقوع آن از نظم و انسجام قضایی میمرتکب آن می
رسد این مقرره در همچنین به نظر می. سازي قوانین ماهوي و شکلی استاین پدیده، هماهنگ

هاي أسیس دادگاه واحد، مبنی بر اینکه در شعب این دادگاه از قضات با ملیتنامۀ تموافقت
. را محدود کندشود، بتواند تا حدودي وقوع این پدیدهمتفاوت استفاده می

ثبت اختراعنامهگواهیوسیلۀي بهاخاذ. ب
ت ثبنامهدهد که اشخاص حقیقی و حقوقی با خریدن گواهیزمانی رخ میاین پدیده

دعوا و آیند تا با تهدید به اقامۀبرمیاختراع از دیگران، در صدد جستجوي موارد نقض آن
ها مبالغی را دریافت کنند هاي سنگین دادرسی و جبران خسارت، از دیگر شرکتتحمیل هزینه

)Beatty and Samuelson, 2012: 504( .اغلب توسط ثبت اختراعنامه وسیلۀ گواهیاخاذي به ،
اي نامهپذیرد که خود فاقد نوآوري هستند و معموالً اقدام به خرید گواهیهایی انجام میشرکت

تجاري صورت نپذیرفته و در زمان تولید محصوالت جدید، دیگر استفادهکنند که از آنمی
.اندها از آن غفلت کردهشرکت

شوند، کوچک و نامه خود میهایی که حاضر به فروش گواهیدر بیشتر موارد، شرکت
شوند هایی که تهدید میغالباً در شرف ورشکستگی یا داراي مشکالت مالی هستند و شرکت

، دادگاهترینمساعدینشگزامکان . هاي بزرگ و با رونق اقتصادي باال هستندمعموالً شرکت
.شودمیثبت اختراعنامهوسیله گواهیمنجر به تسهیل شدن اخاذي به

هاي بزرگ ترجیح گرفته، قابلیت اثبات ندارند اما بسیاري از شرکتدات صورتالزاماً تمام تهدی
در حال . وفصل کننددهند تا با پرداخت مبلغی، بدون ریسک، مسئله را خارج از دادگاه حلمی

هاي ، شرکت2011مطابق با گزارشی در سال . استشایعی تبدیل شدهحاضر، این پدیده به مسئلۀ
ۀ وسیلبهياخاذمیلیارد دالر غرامت ناشی از 29در آمریکا متحمل پرداخت تحقیقاتی و تجاري

، 2013تا 2009هاي بین سالهمچنین در فاصلۀ. )Bryce, 2014: 266(شدند نامه ثبت اختراعگواهی
وسیلۀ مورد دعواي مرتبط با اخاذي به122و دل 133، سامسونگ 137، اچ پی 171علیه شرکت اپل 
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.)Marmo and Radack, 2014: 1(مطرح شد ثبت اختراعنامهگواهی
نیت در اعمال حقوق ناشی از ثبت اختراع، نکوهش شده این پدیده به دلیل عدم وجود حسن

نامه موجب کاهش ، اخاذي از گواهیتگزاسو هارواردهاي همچنین بر اساس تحقیق دانشگاه. است
برخی معتقدند در نظام واحد . )Lee, 2014(ه است هاي تحقیق و توسعه شدگذاري در پروژهسرمایه

ها منجر شدن آنکشیدهچالشحال، افزایش خطر بهنامه و درعینثبت اختراع، افزایش ارزش گواهی
رو ازاین. )Kaisi, 2014: 179 & Malaga, 2014: 12(شود نامه ثبت میوسیلۀ گواهیبه رواج اخاذي به

بازدارنده براي جلوگیري از شیوع این پدیده در اروپا امري رسد که اتخاذ اقداماتبه نظر می
قضایی استرالیا است که از طریق آن، تهدید به اقامه اي از این اقدامات، رویهنمونه. ضروري باشد

:Mueller, 2014(نامه ثبت در صورت اثبات، قابل پیگرد قضایی است دعوا با هدف اخاذي از گواهی

1-2(.

برداري از اختراعاتفرایند اداري و حقوقی حمایت و بهرهتأثیر بر.4-3
شدن فرایند حمایت از هاي خارجی، سادهویژه براي شرکتیکی از محسنات نظام جدید به

در ، عدم ضرورت اعتبارسازي آننامهدر کنار کاهش هزینه و زمان صدور گواهی. اختراع است
کاهد و متقاضیان با مقررات ن فرایندي میهاي اداري در چنیتک کشورها از پیچیدگیتک

براي مثال، در حال حاضر، فرایند اجراي قرارداد لیسانس یا . کمتري سروکار خواهند داشت
باید نامهصاحبان گواهی. روستهایی روبهبرداري از اختراع با دشواريمجوزهاي بهره

ها را دارند به اشی از آنتک کشورهایی که قصد انتقال حقوق نقراردادهاي خود را در تک
این مسئله مستلزم پرداخت هزینۀ ثبت و . )European Commission, 2012: 20(ثبت برسانند 

متقاضیان به دلیل تفاوت در مقررات کشورهاي اروپایی براي ثبت قرارداد . صرف زمان است
؛ خت مخارج وکال برآیندباره آشنا باشند یا اینکه از عهدة پرداباید با قوانین این کشورها در این

بتوانند بدون نیاز به نامهاما در نظام جدید، این امکان طراحی شده است که صاحبان گواهی
مراجعه به کشورهاي متعدد، قراردادها را در دفتر اروپایی ثبت اختراع به ثبت برسانند و از این 

).هاي واحدنامهاهیقانون راجع به گو2ماده (جویی کنند طریق در زمان و هزینه صرفه
سازي قوانین و مقررات یکی دیگر از مزایاي استقرار نظام جدید، امکان افزایش هماهنگ

بعد از . شکلی و ماهوي راجع به ثبت اختراع در قلمرو اتحادیۀ اروپا نسبت به وضع موجود است
لی کشورها در تدریج قوانین داخاالجراشدن کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع، بهتصویب و الزم

. )Kaesling, 2013: 96(سازي شد اي همسانتا اندازهثبتنامهزمینۀ مقررات اعطاي گواهی
جدیدبودن، (عنوان مثال، در ارتباط با نحوة ارزیابی و بررسی شروط ماهوي ثبت اختراعات به
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ی با هم هاي فراوان، قوانین کشورهاي اروپایی مشابهت)داشتن گام ابتکاري و کاربرد صنعتی
فناوري، تصویب دستورالعمل پارلمان و شوراي اروپا همچنین در زمینۀ اختراعات زیست. دارند

شدن فرایند ثبت منجر به یکنواخت1998فناوري، مصوب حمایت از ابداعات زیستدربارة
.)Aerts, 2014: 585(چنین اختراعاتی شده است 

زي هرچه بیشتر مقررات شکلی و ماهوي را ساافزایش هماهنگاستقرار نظام جدید، زمینۀ
هایی که نیازمند استانداردسازي است نحوة تفسیر یکی از زمینه. آورددر اتحادیه اروپا فراهم می

که در انگلیس، تفسیر بر مبناي معناي لغوي ادعا و بدون درحالی. ثبت استاظهارنامهادعا در 
شود، در آلمان با استفاده از تفسیر مضیق، به توجه به سایر اطالعات در اظهارنامه انجام می

نتیجۀ این . شودتوجه میاظهارنامهمفهوم ادعا در سیاق مشخصات و توصیفات اختراع در 
واحد با تأسیس دادگاه. شودتفاوت، غالباً منجر به محدودشدن دایرة شمول ادعا در آلمان می

ویکردها یا دیدگاه جدیدي را نسبت به رکننده باید یکی از این ثبت اختراع، شعب رسیدگی
سازي قوانین مربوط به ثبت به این ترتیب، امکان یکنواختی و همسان. این موضوع اتخاذ کنند

.اختراع، یکی از مزایاي استقرار نظام جدید خواهد بود

براي اقتصاد کشورهاي اروپاییاستقرار نظام واحد ثبت اختراعسودمندي .4-4
گذاري صنایع و ها، استقرار نظام جدید، موجب افزایش جذب سرمایهنیبیمطابق با پیش

. سازي ابداعات در اروپا خواهد شدهاي تحقیق، توسعه و تجاريهاي گوناگون در زمینهشرکت
روزترین اطالعات در زمینۀ علوم و دربردارندة بهثبت اختراعنامهعالوه، با توجه به اینکه گواهیبه

. شودنوین هستند، تقویت نظام ثبت اختراع موجب تسهیل انتقال دانش فنی به اروپا میهاي فناوري
تقویت نظام ثبت اختراع در حمایت مؤثر از اختراعات، باعث ایجاد انگیزه و تشویق اشخاص حقیقی 

.)Bently and Sherman, 2008: 339-341(شود و حقوقی به نوآوري و افشاي ابداعات نیز می
مندي کشورهاي عضو اتحادیه اروپا که در ین مزایا، باید توجه داشت که میزان بهرهدر کنار ا

در حال حاضر، اعضاي اتحادیه اروپا از نظر . کنند، یکسان نخواهد بودنظام جدید شرکت می
آلمان، سوئد، دانمارك و . شوندبندي میابداع و نوآوري به نسبت جمعیت در چهار سطح طبقه

، لوکزامبورگول؛ ایرلند، انگلیس، هلند، بلژیک، اتریش، فرانسه، استونی، فنالند در سطح ا
اسلونی و قبرس در سطح دوم؛ ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، جمهوري چک، یونان، مجارستان، اسلواکی، 
مجارستان، مالت و لیتوانی در سطح سوم و لهستان، رومانی، لتونی و بلغارستان در سطح چهارم 

.)European Commission, 2013: 10(قرار دارند 
تري از نوآوري قرار دارند سهم کمتري از اختراعات و اصوالً کشورهایی که در سطح پایین
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ترین عنوان مثال، لهستان که یکی از ضعیفبه. نتیجه، بازار را در اختیار خواهند داشتدر
هاي اي متعدد شرکتهنامهکشورها از نظر نوآوري در اروپاست، در حالی باید از گواهی

هاي این کشور، جایگاه کوچکی در بازار آلمان و حتی اروپا آلمانی حمایت کند که شرکت
تر، همچنین به دلیل اینکه صنایع کشورهاي با عملکرد ضعیف. )Pagenberg, 2013: 482(دارند 

قوي و کردن از ابداعات و محصوالت کشورها با فناوريغالباً بر مبناي الگوبرداري و کپی
، اعمال حقوق انحصاري ناشی از ثبت اختراع )Kupzok, 2014: 427(روز شکل گرفته است به

واسطۀ همین مالحظات به. هایی همراه کندتواند توسعه صنایع را در این کشورها با چالشمی
نامۀ تأسیس دادگاه واحد را تا زمان تبیین دقیق نحوةاست که لهستان، امضا و تصویب موافقت

.)Zawadska, 2014: 9(عملکرد آن به تعویق انداخته است 

گیريیجهنت
بدون شک، استقرار نظام واحد ثبت اختراع در اروپا، تحول مهمی در عرصۀ حمایت از 

رود که نظام جدید با اتخاذ سازوکار متمرکز، حمایت پراکنده انتظار می. ابداعات در اروپاست
مزایاي این نظام جدید شامل . اي کاهش دهدمالحظهور قابلطو غیرمنسجم از اختراعات را به

نامه ثبت اختراع و افزایش قلمرو ، زمان و پیچیدگی فرایند دریافت گواهیکاستن از هزینه
عالوه، ایجاد بازار واحد در کشورهاي عضو اتحادیه به. شودجغرافیایی حمایت از ابداعات می

.کنده ثبت اختراع، کمک شایانی میسازي قوانین راجع باروپا به همسان
هاي اقتصادي و توانند با توجه به سیاستها و صنایع مختلف میبا استقرار نظام جدید، شرکت

از نامهبا درنظرگرفتن امکانات و ظرفیت خود، از طریق دفاتر ملی ثبت اختراع یا دریافت گواهی
. )Kur, 2013: 88(بداعاتشان حمایت کنند صورت سنتی یا واحد از ادفتر اروپایی ثبت اختراع به

ها در ارتباط با نظام واحد ثبت اختراع تا چه اندازه در عمل بینیاین مسئله که انتظارات و پیش
هاي پیش رو چگونه خواهد بود، مستلزم محقق خواهد شد و رویکرد این نظام در برابر دشواري

سازي طرح نظام نوین ثبت اختراع در ة پیادهربط در نحوگذر زمان و بررسی عملکرد نهادهاي ذي
.اروپاست



95پاییز، 52، شماره دهمهجپژوهش حقوق عمومی، سال فصلنامه54

منابع
Books
- Bailey, Adrian, (2012), The Hargreaves Review of Intellectual Property:

Where Next?, Volume 1, London, The Stationery Office.

 Beatty, Jeffrey; Samuelson, Susan, (2012), Introduction to Business Law,
Boston, Cengage Learning.

 Bently, Lionel; Sherman, Brad, (2008), Intellectual Property Law, 3rd edn,
New York, Oxford University Press.

 Bouchoux, Deborah, (2012), Intellectual Property: The Law of Trademarks,
Copyrights, Patents, and Trade Secrets, Boston, Cengage Learning.

 Boyle, Alan, (2007), Forum Shopping for UNCLOS Disputes Relating to
Marine Scientific Research, in Myron H. Nordquist, Ronán J. Long and Tomas H.
Heidar (eds) Law, Science and Ocean Management, Volume 11, Leiden, BRILL.

 Bryce, Robert, (2014), Smaller Faster Lighter Denser Cheaper: How
Innovation Keeps Proving the Catastrophists Wrong, New York, Public Affairs.

 Kur, Annette, Planck, Max; Dreier, Thomas, (2013), European Intellectual
Property Law: Text, Cases and Materials, Cheltenham, Edward Elgar Publishing.

 Schröder, Oswald; Hafner, Frank, (2009), European Patents and the Grant
Procedure, Munich, European Patent Office.

Articles
 Aerts, Rob J., (2014), “The Unitary Patent and the Biotechnology Directive: Is

Uniform Protection of Biotechnological Inventions Ensured?”, European
Intellectual Property Review, Vol. 36, No. 9.

 Bayliss, Christopher J., (2014), “The Unitary Patent and Unified Patent Court:
Potential Changes and Implications”, Cybaris, Vol. 5, No. 2.

 Clay, Andrew, (2012), “A Unitary Patent for Europe and a Unified Way of
Enforcing it: An Update”, Squire Sanders, September.

 Elmer, Michael C; Lewis, Stacy D, (2010), “Where to Win: Patent-Friendly
Courts Revealed”, Managing Intellectual Property, September.

 England, Paul, (2014), “In? Out? What's it all about? Patent Opt-Out and
Withdrawal in the UPC”, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 9,
No. 11.

 Heine, Christian K., (2012), ‘Significant Advances toward a Unitary European
Patent’, Landslide, 4(4).



55رار نظام واحد ثبت اختراع در اتحادیه اروپاآثار استق
 Holberg, Jacob Schall, (2010), “The Treaty of Lisbon-Towards an Ever Closer

Union, with a Formal Withdrawal Procedure”, Columbia Journal of European Law,
Vol. 17.

 Jaeger, Thomas, (2013), “Shielding the Unitary Patent from the ECJ: A Rash
and Futile Exercise”, International Review of Intellectual Property and Competition
Law, Vol. 44, No. 4.

 Kaesling, Katharina, (2013), “The European Patent with Unitary Effect – a
Unitary Patent Protection for a Unitary Market?”, UCL Journal of Law and
Jurisprudence, Vol. 2.

 Kaisi, Avgi, (2014), “Finally a Single European Right for the EU? An Analysis
of the Substantive Provisions of the European Patent with Unitary Effect”,
European Intellectual Property Review, Vol. 36, No. 3.

 Kupzok, Agnieszka, (2014), “Law and Economics of the Unitary Patent
Protection in the European Union: the Rebels' Viewpoint”, European Intellectual
Property Review, Vol. 36, No. 7.

 Lamping, Matthias, (2011), “Enhanced Cooperation - A Proper Approach to
Market Integration in the Field of Unitary Patent Protection?”, International Review
of Intellectual Property and Competition Law, Vol. 13, No. 4.

 Land, Molly; Kennedy, Nicole, (2009), “Land with Kennedy on Choice of
Forum in European Patent Litigation”, LEXIS, Vol. 4265.

 Malaga, Milosz, (2014), “The European Patent with Unitary Effect: Incentive
to Dominate? A Look from the EU Competition Law Viewpoint”, International
Review of Intellectual Property and Competition Law, Vol. 45, No. 6.

 Moss, Gary; Jones, Matthew, (2011), “Patents and Patent Litigation in Europe -
- Past, Present and Future”, Intellectual Property Today, June.

 Mueller, Lisa L, (2014), “Patent Trolls: A Global Perspective Re: Patent
Infringement”, National Law Review, February.

 Naylor, Ben, (2013), “Who Will Benefit from a Single European Court
System”, Managing Intellectual Property, Vol. 64.

 Pagenberg, Jochen, (2013), “Unitary Patent and Unified Court—What Lies
Ahead?”, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 8, No. 6.

 Peers, Steve, (2012), “The Constitutional Implications of the EU Patent”,
European Constitutional Law Review, Vol. 7, No. 2.

 Pehlivan, Ceyhun Necati, (2012), “The Creation of a Single European Patent
System: from Dream to (Almost) Reality”, European Intellectual Property Review,
Vol. 34, No. 7.



95پاییز، 52، شماره دهمهجپژوهش حقوق عمومی، سال فصلنامه56

 Rangarajan, Arjun, (2013), “Towards a More Uniform Procedure for Patent
Invalidation”, Journal of the Patent and Trademark Office Society, Vol. 5.

 Rassenfosse, Gaetan de; Potterie, Bruno van Pottelsberghe de la, (2013), “The
Role of Fees in Patent Systems: Theory and Evidence”, Journal of Economic
Surveys, Vol. 27, No. 4.

 Rodriguez, Victor, (2011), “Constructing a Unitary Title Regime for the
European Patent System”, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 6,
No. 8.

 Romandini, Roberto; Klicznik, Alexander, (2013), “The Territoriality Principle
and Transnational Use of Patented Inventions - the Wider Reach of a Unitary Patent
and the Role of the CJEU”, International Review of Intellectual Property and
Competition Law, Vol. 44, No. 5.

 Smith, Nigel, (2010), “Europe after Lisbon: Who Will Run the EU Once the
Dust Has Settled?” Social and Political Review, Vol. 20.

 Tilmann, Winfried, (2014), “The Transitional Period of the Agreement on a
Unified Patent Court”, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 9, No.
7.

 Wadlow, Christopher, (2013), “Hamlet without the Prince: Can the Unitary
Patent Regulation Strut its Stuff without Articles 6–8?”, Journal of Intellectual
Property Law & Practice, Vol. 8, No. 3.

 West, Alexandra, Siddharth Kusumakar and Tim Powell, (2014), “Unitary
Patents and the Unified Patent Court”, Computer and Telecommunications Law
Review, Vol. 19, No. 4.

 Zawadska, Zofia, (2014), “The Unitary Patent Protection - A Voice in the
Discussion from the Polish Perspective”, International Review of Intellectual
Property and Competition Law, Vol. 45, No. 4.

Awards
 Case C-146/13, Spain v Parliament and Council (2014).
 Case C-147/13, Spain v Council (2015).
 Case C-274/11, Spain v Council Court of Justice of the European Union

(2013).
 Opinion 1/09 of the Court (Full Court), ECJ I-00000 (2011).

International Regulations and Treaties
 Agreement on a Unified Patent Court (2000).

 Convention on the Grant of European Patents (EPC), 2000 (entered into force
on 13 December 2007).

 Council Regulation (EU) No 1260/2012 of 17 December 2012 Implementing



57رار نظام واحد ثبت اختراع در اتحادیه اروپاآثار استق
Enhanced Cooperation in the Area of the Creation of Unitary Patent Protection with
regard to the Applicable Translation Arrangements, OJ L361/89.

 London Agreement on the Application of Article 65 of the Convention on the
Grant of European Patents (2000).

 Patent Cooperation Treaty (PCT), 1970.

 Regulation (EU) No 1257/2012 of The European Parliament and of the
Council of 17 December 2012 Implementing Enhanced Cooperation in the Area of
the Creation of Unitary Patent Protection, OJ L361/1 4.

Other
 Council of the European Union, (2013), ‘Signing of the Unified Patent Court

Agreement’, Available at <http://register. Consilium. europa.eu/pdf/en/13/st06/
st06590.en13.pdf> last visited 20 March 2015.

 Erfanmanesh, Mohammad Hossein, (2013), ‘The New Unitary Patent System
for EU; Opportunities and Challenges’, (The 14th Annual UACES Student Forum
Conference: Evolving Europe: Voices of the Future, England) Available at
<http://uaces.org/documents/papers/1340/erfanmanesh.pdf> last visited 20 March
2015.

 European Commission, (2010), ‘Breakthrough on Enhanced Patent System for
Europe’, Available at <http://ec. europa.eu/internal_market/ smn/ smn 57/docs/
patent_ system_en.pdf> last visited 20 July 2015.

 European Commission, (2012), ‘Commission Staff Working Paper Impact
Assessment Proposal for a Regulation of the European Parliament’, Available at
<http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012 /sec_
2012_72_en.pdf> last visited 20 July 2015.

 European Commission, (2013), ‘Hugo Hollanders and Nordine Es-Sadki,
Innovation Union Scoreboard’, Available at <http://ec.europa.eu/enterprise/
policies/innovation/files/ius/ius-2013_en.pdf> last visited 20 July 2015.

 European Parliament, (2012), ‘Parliament Approves EU Unitary Patent Rules’,
Available at< http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/
20121210IPR04506/html/Parliament-approves-EU-unitary-patent-rules> last visited
20 July 2015.

 Lee, Timothy B., (2014), ‘New Study Shows Exactly How Patent Trolls
Destroy Innovation’, Available at <http://www.webcitation.org/6TwJWhaOY> last
visited 20 July 2015.

 Marmo, Carol A.; Radack, David V., (2014), ‘Leveling the Playing Field
against Patent Trolls’, Available at <http://www.eckertseamans.com/
uploads/publications/2014CLEBook.pdf> last visited 20 July 2015.



95پاییز، 52، شماره دهمهجپژوهش حقوق عمومی، سال فصلنامه58

 Mejer, Malwina, and Bruno Potterie, (2009), ‘Economic Incongruities in the
European Patent System’, (CEPR Discussion Paper, no 7142) Available at
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1345668> last visited 20 July
2015.


