مجله پژوهشهای تطبیقی حقوق مالکیت فکری ،سال اول،شماره یک،تابستان 1397

مطالعه تطبیقی حقوق مالکیت اختراع استخدامی در فرض سکوت طرفین در
قرارداددر حقوق ایران و ایاالت متحدۀآمریکا
دکترمحمود صادقی1

حمید کبیری شاه

آباد2

چکیده:
زمانیکه کارگری متخ صص در حالت ا ستخدام ن سبت به تولید اختراعی اقدام مینماید ،در این صورت از یک
طرف سرررمایه گراری کارمرما ودود دارد که انترار حمایت دارد و نمیتوان آن را نادیده گرمت ،از طرف دیگر نیز
نبوغ و اسرررتدداد مخترس اسرررت که مانفه ممامأ او تشمین نیرررود ،دیگر انگیزه ای برای به کارگیری نبوغ خود
نخواهد دا شت .لرا باید بین دوکفه ترازو توازن برقرار نمود .گاه طرمین در قرارداد و با تم سک به ا صل حاکمیت
اراده ممامأ خود را تشمین میکممد .اما در مواردی که کارگر و کارمرما در قرارداد استخدام در این خصوص سکوت
نمایمد ،این قانون ا ست که باید با رویکرد عدالت دویی خود ممامأ طرمین را تشمین نماید .در نرام حقوقی ک یور
ما تمها بمد (هرررررد ماد  5قانون ثبت اختراعات ،طرح های صررمدتی و عمیت تراری مصررو  1386به اختراعات
ا ستخدامی اخت صاص پیدا کرده ا ست .این مقرره با بیان کلی و مبهت ،پر س یهای زیادی را پیرامون خود ایراد
نموده ا ست .در این مقاله حقوق مالکیت اختراس ا ستخدامی در مرض سکوت طرمین در قرارداد مورد برر سی قرار
گرمته و با مطالده تطبیقی مو ضوس در نرام حقوقی آمریکا ،سدی شده تا مقرره مرکور به نحو شای سته تف سیر و
نتایج موامق ممامأ مخترعان مستخدم و کارمرمایان استخراج گردد .در نهایت نویسمدگان به این نتیره رسیده اند
که مانفه کارگریا کارممدی برای تولید اختراس یا به کارگیری نبوغ خود استخدام شود ،مالکیت اختراس متدلق به
کارمرما ا ست .مانفه کارگر یا کارممد برای تولید اختراس ا ستخدام ن یود ،اما وی با ا ستفاده از امکانات و ممابأ
کارمرما اختراعی را تولید کمد ،در این صورت مالکیت برای کارگر یا کارممد ا ست و کارمرما م ستحق مروز بهره
برداری غیرانحصاری از اختراس خواهد بود.
کلید واژه :اختراس ،استخدام ،کارگر ،اختراس استخدامی ،مالکیت اختراس.

 -1دانشیار گروه حقوق خصوصی ،دانشگاه تربیت مدرس تهران ،تهران.
 -2دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس تهران.
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مقدمه
آنگونه که آمارها و دادهها ن یان میدهمدBartenbach, Kurt. Voltz, Frenz-Eugen. Goetzmann, Markus (3
J.,2009, (308بییررتر مخترعانا امروز« ،کارگران» متخصررصرری هسررتمد که در برابر دریامت مزد و با بهرهگیری از
بسررتر و ابزارهایی که کارمرما مراهت کرده اسررت ،نوآوری کرده و اختراس پدید میآورند .تزاحت بین ممامأ کارمرما
که قصد دارد از برآمد سرمایهگراری خود بی بهره نماند و حمایت از نبوغ و استدداد مخترس مستخدم این پرسش
را به همراه دارد که مالک اختراس کی ست؟ مخترعی که با کو شش مراوان ،همۀ توان خود را برای گ یودن گرهای
مروبسته به میان نهاده و در پایان به یامتهای دستنایامتمی رسیده است؟ یا کارمرمایی که سرمایۀ مالی و کارآیی
مدیریتی خود رادر همۀ دوران پژوهش و آزمایش ،از مخترس و همکارانش دریغ نداشرررته اسرررت؟ بی تردید باید
ترازوی عدالت دو کفۀ متضررراد را مان توازنی بخیرررد که از یک سرررو ،کارمرما از دسرررتاوردهای اختراعی که
بدونسرررمایه و ابزارهاییرریرراید هرگز پدید نمیآمد ،بهرهممدشررود تابه سرررمایهگراری پرخطر در بخش پژوهش و
نوآوری ادامه دهد .از سوی دیگر ،کارگری که با تمش مکری و عملی بیشترو گاه خارج از دایر وظایف ،مومق به
اختراعی میشررود ،به بهانۀ حقوقبگیر بودن ،از همۀ ثمرههای رمتار خمقانۀ خود بیبهره نماند و انگیز نوآوری را
از دست ندهد.
در حقوق ایران ،مقررهای کوتاه بدین موضوس مهت اختصاص یامته است4.بمد (ه رد ماد  5قانون ثبت اختراعات،
طرح های صمدتی و عمیت تراری مصو 51386بیان میدارد:
"در صورتی که اختراس نا شی از ا ستخدام یا قرارداد با شد ،حقوق مادی آن متدلق به کارمرما خواهد بود ،مگر
آن که خمف آن در قرارداد شرط شده باشد " .در خصوص این مقرره پرسیهای متدددی مطرح میشود ،ازدمله
ایمکه
 آیا استفاده از واژ «استخدام» برای بیان این بوده است که از نرر قانونگرار تفاوتی ندارد که اختراس توسط
یک کارگر بخش خصوصی پدید آمده باشد یا توسط یک کارممد دولتی؟
 آیا عبارت «اختراس نا شی از ا ستخدام» تمها مر ضی را در بر میگیرد که هدف ا صلی از ا ستخدام« ،تولید
اختراس»بوده است یا این که شامل «استخدام با هدف غیراختراعی» نیز میشود؟

 -3به عنوان مثال ،در آلمان ،بیش از نود درصد اختراعات ثبت شده دستاورد افرادی بوده است که در استخدام شخص دیگری بودهاند.
 -4به نظر میرسد جای داشت قانونگذار با در نظر گرفتن اهمیت و ابتالی موضوع ،با تفصیل بیشتری به اختراعهای استخدامی اشاره میکرد .به ویژه هنگامی
که مالحظه میکنیم مقررات بسیار مفصلی به موضوعی همچون مجوزهای اجباری بهرهبرداری از اختراع اختصاص داده است.
 -5این قانون را از این پس به اختصار قانون سال  1386مینامیم.
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 آیا از نگاه قانونگرار تفاوتی نمیکمد که کارگر اختراس را در سرراعتهای کاری پدید آورده باشررد یا در وقت
اختصاصی خود؟
 در مرض اخیر ،یدمی تولید اختراس بیرون از ساعت کاری ،آیا بهرهگیری کارگر از ابزارها ،دادهها یا بسترهای
مراهت شده توسط کارمرما برای پدیدآوردن اختراس در تحلیل مالکیت اختراس استخدامی بی تشثیر است؟
 آیا در یک قرارداد اسررتخدام با هدف غیر اختراعی ،اختراسهای کارگر بدون هیچ گونه عوض یا پاداشرری به
مالکیت کارمرما در میآید؟
 آیا حکت بمد (هررررد باید تفسیر مضیق شود یا موسأ؟ در موارد تردید به نفأ کارگر (مخترسد تفسیر شود یا
کارمرما؟
 آیا مروز قانوگرار در شق آخر بمد (هرررد ،مبمی بر امکان درج شرط خمف شق نخست ،شامل قید «حقوق
مدموی» نیز میشرررود؟ یدمی آیا در قرارداد کار میتوان شررررط کرد که حتی حقوق مدموی کارگر نیز متدلق به
کارمرما باشررد؟ به عبارت دیگر ،آیا بمد (هرررررد ،قاعد ممدرج در بمد (ود ماد  5قانون سررا  1386را تخصرریص
میزند؟
پا سخ به این پر سشها پیامدهای م ستقیت و غیرم ستقیت اقت صادی و ادتماعی در پی دارد؛ مر ضاً راه حلی که
حمایت بیشتری از کارگر به همراه دارد ،رمته رمته سطح نوآوری را در دامده امزایش میدهد ،ولی ممکن ا ست
میزان سرررمایهگراری کارمرمایان را در «پژوهش و توسررده»6کاهش دهد .بمابراین یامتن پاسررخهای درخور برای
همۀ این پر سشها ،نیازممد برر سی تطبیقی مو ضوعهمراه با بومی سازی ترربههای سایر ک یورها ست .ما در این
تحقیق به موردی میپردازیت که کارگر و کامرما در خصرروص مالکیت اختراعی که توسررط کارگر تولید میشررود،
تصریحی در قرارداد ندارند و با مطالده تطبیقی موضوس در حقوق آمریکا ،مالکیت آن اختراعات را بررسی میکمیت.
برای این ممرور در مبحث او مفهوم اختراس استخدامی تبیین می شود و در مبحث دوم احراز اختراس استخدامی
و شرایط آن بررسی میشود و در مبحث سوم حقوق اختراس استخدامی برای هر یک از طرمین میخص میشود.
 -1مفهوم اختراع استخدامی

7

اختراعات اسررتخدامی و به طور کلی حقوق ناشرری از اختراس در دورنمایی وسرریأ و از ممرر بییررتر نرامهای
حقوقی ،زیرمرموعهای از حقوق مالکیت صمدتی است که خود نیز یکی از شاخهها یا شدبهای از مالکیت مکری و
مدموی اسرررت(امامی ،1390 ،ص 34د .هر مد قانونگراراناکثر کیرررورها تدریفی کلی از ماهیت«اختراس» ارائه
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نمیدهمد لیکن ،با کاوش در قوانین و مقررات مربوطه میتوان تا حدودی تدریف اختراس را اسرررتخراج نمود.بمابر
قوانین اکثر کیورها ،ادعای اختراعی که وادد همۀ شرایط تازگی ،گام ابتکاری و کاربرد صمدتی باشد قابلیت ثبت
بهعموان «اختراس» را دارد( امامی ،1390 ،ص 34د .در راب طه با ممك های احراز این شررررایط بین قوانین ملی
کیورها تفاوتهایی ودود دارد .بهعموان مثالقانونگرار آمریکا در ضمیمۀ " "Lاز قانون اختراعات و در مواد  101و
102از مصررل دهت ،بخش  ،35نوآوری را تدریف و به شرررایط ماهوی و شررکلی اختراس دهت لحات تحت عموان
«اختراس» میپردازد.
طبق این قانون همۀ نوآوریها لزوماَ اختراس نبوده و محدود بهفهارعموان اصلی 1د مرآیمد 2ددستگاه 3دکاالی
تولیدی 3د ساختاری ترکیبی8و با دا شتن شرایط ممدرج در تدریف ارائه شده از «نوآوری»9مو ضوس این قانون ،قابل
ثبت بهعموان «اختراس» میباشمد .تدریف ارائه شدهدبارت است از ایمکه:
" اختراس ،ابتکار ،و اکت یاف طبق قانون اختراعات در ایاالت متحد آمریکا عبارت ست از :آنفه که قبم ساخته
ن یده و در نتیرۀ مدالیتی همری(ممید یا به طور اتفاقی شکل گرمته و راهکاری عملی در د ستگاهها ،در تولید و
ترکیب و ادزاء اشرریاء (دزئی ازدسررتگاه ترکبیید به ودود آورده و سررابقاَ توسررط امرادی دیگر شررماخته یا مورد
استفاده قرار نگرمته و قابل تیخیص و تمایز از راهکارهای عادی حرمۀ مورد نرر باشد"...
قانونگرار ایران در مواد27 ،26و  37قانون ثبت عمئت و اختراعات مصرررو  1310به همراه مواد  2و  4قانون
سررا  ،1386به تمریت مدیاری دهت تیررخیصرراختراس بودن موضرروس مورد ادعا میپردازد.با توده به مواد  26و
27و 37قانون ثبت عمئت و اختراعات مصررو 10،1310اختراس باید ادعایی ددید باشررد .با توده به ماد  27قانون
مزبور ،دارا بودن گام ابتکاری یکی از شرررایط اختراس اسررت(11کلمۀ ابداس که در ماد موق آمده اسررت همان ابتکار
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 (( -10ماده  - 26هر ق سم اکت شاف یا اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فالحتی به کا شف یا مخترع آن حق انح صاری میدهد که بر طبق شرایط و
در مدت مقرره در این قانون از اکتشااااف یا اختراع خود اساااتفاده نماید مشاااروك بر این که اکتشااااف یا اختراع مقبور ماابق مقررات این قانون در اداره ثبت
اسنادتهران به ثبت رسیده باشد].نوشته که در این مورد اداره ثبت اسناد تهران میدهد ورقه اختراع نامیده میشود.
ماده  - 27هر کس مدعی یكی از امور ذیل باشد میتواند تقاضای ثبت نماید:
 -1ابداع هر محصول صنعتی جدید.
 -2کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسائل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یك نتیجه یا محصول صنعتی یا فالحتی.
ماده  - 37در موارد ذیل هر ذینفعی میتواند به محكمه ابتدایی تهران رجوع کرده و تقاضای صدور حكم باالن ورقه اختراع را بنماید:
 -1وقتی که اختراع اختراع جدید نیست.
 -2وقتی که ورقه اختراع مخالف مقررات ماده  28صادر شده باشد.
 -3وقتی که اختراع مربوك به طریقههای علمی صرف بوده و عمالً قابل استفاده صنعتی یا فالحتی نباشد.
 -4وقتی که پنج سال از تاریخ صدور ورقه اختراع گذشته و اختراع به موقع استفاده عملی گذاشته نشده باشد)).
 -11کلمه ابداع که در مادۀ  27فوق الذکر آمده است همان ابتكار است.
8
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اسررتد .بمابراین اختراس ادعایی امزون بر دانش مودود اسررت و بر آن میامزاید .همفمین مواد  27و  37روشررن
میسازند که کاربرد صمدتی داشتن طرح ابتکاری شرط الزم برای «اختراس» بودن محسو میگردد .همفمین بر
اساس مواد مرکور ،اختراس ادعایی باید قابل ساخت و یا قابل استفاده در حوزه صمدت و ممحت باشد.
درقانون سرررا  1386قانونگرار ذیل مواد  2و  4قانون مزبور طرحی دامأتر نسررربت به قانون پییرررین ارائه
میدهد12.طبق ماد  2این قانون:
"اختراعی قابل ثبت اسررت که حاوی ابتکار ددید و دارای کاربرد صررمدتی باشررد .ابتکار ددید عبارت اسررت از
آنفه که در من یا صمدت قبلی ودود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در من مرکور مدلوم و آشکار نباشد و از
نرر صمدتی ،اختراعی کاربردی محسو میشود که در رشتهای از صمدت قابل ساخت یا استفاده باشد"...
حا که تدریف اختراس بیان شد ،در خ صوص اختراس ا ستخدامی باید گفت ایمگونه اختراعات حداقل در کلیۀ
نرامهای حقوقی که مالکیت مردی را در کمار مالکیت دولتی (حکومتد به رسمیت می شماسمد ،تدریفی اخص از
تدریف کلی اختراس ا ست .این بدان مدمی ا ست که ،اختراس ا ستخدامی اختراعی ا ست که تو سط مرد یا گروهی از
امرادی که بهعموان کارگر(مستخدمد مدالیت می کممد انرام میگیرد.
مفهوم برآمده از ار و های حقوقی موق در کمار تدریفی که قانونگراران از «کارگر» ارائه میدهد و تیررریح
انواس ارتباط استخدامی مفروض در قوانین ،به ما دهت ارائه تدریفی برای «اختراس استخدامی» در مباحث بددی و
تحلیل زوایای آن و رسیدن به پاسخی مماسب برای رمأ ابهامات قانونی یاری میرساند.
 -2احراز اختراع استخدامی
پیش از ورود به بحث الزم به یادآوری است که نتیرۀ احراز این رابطه صرماً یک بحث نرری نخواهد بود .بلکه
نتیرۀ مسررتقیت برداشررت قانونگراران از اختراس انرام گرمته در رابطۀ کارگر و کارمرما ،مسررتقیماً برروی صررمدت،
پژوهش و حرت سرمایهگراری و توسدۀ یک دامده تشثیر گرار است .بهعموان مثا  ،شرکتی همفون رنو از طریق
اختراعات کارگران خود ،سرراالنه پمراه میلیون یورو درآمدزایی میکمد .یا خمقیت یک کارگر در اسررتفاده از یک
دستما ساده به دای یک مرایمد پیفیده کمتر برای سمرش میزان آالیمدگی اتومبیل های تولیدی ،باعث شد
مدت زمان الزم برای مین کمترلی از دو روز به پانزده دقیقه کاهش یامته و ساالنهسیصدوشصتوپمج هزار یورو
به نفأ این شرکت صرمه دویی شود.

 -12مادۀ  4این قانون نیق شاارایط منفی برای اختراع مذکور(شاارایای که در صااورت وجود یكی از آنها ادعای مذکور قابل حمایت توسااط این قانون به عنوان
«اختراع» نخواهد بود) را مشخص میکند.
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 -2-1وجود رابطه استخدامی:
مبحث «رابطۀ اسررتخدامی» بهعموان بسررتری برای ارتباط کارگر مخترس و کارمرما محسررو میشررود .در این
ب ستر کارمرما بد ضا با ایراد شرایط مما سب ازلحات پ یتیبانی مالی ،تهیه امکانات و ترهیزات الزم و غیره زمیمۀ
تولید یک اختراس را مراهت میآورد و از این دهت نیز حائز اهمیت اسرررت .به عبارت دیگر اعما قواعد اختراعات
اسررتخدامی مموط به ودود ارتباط اسررتخدامی بین مخترس و کارمرما اسررت تا با لحات سررایر شرررایط ،اختراس
استخدامی و مالکیت آن میخص گردد.
رابطۀ استخدامی در دو نرام حقوقی آمریکا و ایران میتواند ناشی از توامقی غیررسمی و یا قرارداد استخدامی
رسمی باشد .در حقوق آمریکا ارتباط استخدامی را میتوان توامقی دانست که طبق آن کارگر ،کار یا خدماتی را با
قیمت از پیش تدیین شررده ،به کارمرما تسررلیت میکمد .در این کیررور رابطه کاری میان مسررتخدم و کارمرما در
ار و قرارداد کار(کتبی و یا شفاهید م یخص می شود.دو طرف در این نوس قرارداد با رعایت ارکان ا سا سی
قرارداد و تقریر آن به صورت م یخص و خاص ،برایتدیین شروط انتخابی کاممً آزاد ه ستمد( Patrick Shea and
Mitch Mosvick, 2012, p 716د.
در حقوق ایران ،قانونگرار در مواد  7و  9و 10قانون کار مصررو  29آبان  ،1369ضررمن تدریف قرارداد کار به
بیان شرایط صحت و شرایط شکلی در قراردادکار پرداخته است .طبق ماد  7این قانون:
" قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که بهمودب آن کارگر در قبا دریامت حق السدی کاری را
برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارمرما انرام میدهد"...
بهمودب ماده  9قانون موق الرکر و تبصره آن:
" برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:
الف -میروعیت مورد قرارداد
 مدین بودن موضوس قراردادج -عرردم م م مو عیررت قررا نو نی و شررررر عی طر م ین در تصرررررف ا موا یررا ا نرررام کررار مورد ن رر
تبصره -اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است ،مگر آنکه بطمن آنها در مرادأ ذی صمح به اثبات برسد".
از طرمی از مقایسه این ماده با ماده  190قانون مدنی که ضمن آن هار شرط برای صحت هر مدامله اساسی
دانسته شده است ،این نکته روشن میشود که با ودود آنکه ظاهراً شرایط یاد شده در ماده  9قانون کار با شرایط
ممدرج در ماده  190قانون مدنی میابه است ،ولی پاره ای از شرایط مهت یاد شده در ماده  190در ماده  9نیامده
اسررت .در موارد دیگر ،با ودود برخی شررباهتها ،تفاوتهایی نیز ودود دارد .بدین ترتیب ،با ودود ماده  9قانون کار،
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از ردوس به ماده  190قانون مدنی بی نیاز نیسرررتیت(عراقی ،1381 ،ص 176د .به عبارت دیگر با توده به ایمکه
قرارداد کار نیز تحت شمو عموم مداممت قرار میگیرد ،بمابراین شرایط ماده  190قانون مدنی نیز باید در این
قراردادها رعایت شود .همفمین در ماده  10این قانون موارد شرایط شکلی قراداد کار م یخص شده ا ست .طبق
این ماده:
"قرارداد کار عموه بر میخصات دقیق طرمین ،باید حاوی موارد ذیل باشد.
الف د نوس کار یا حرمه یا وظیفهای که کارگر باید به آن اشتغا یابد.
دحقوق یا مزد مبما و لواحق آن.
ج دساعات کار ،تدطیمت و مرخصیها.
د دمحل انرام کار.
ه دتاریخ اندقاد قرارداد.
و دمدت قرارداد ،مانفه کار برای مدت مدین باشد.
ر د موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ،ایرا نماید".
با توده به موارد موق ،میتوان ساختار کلی قرارداد کار در دو کیور مورد بحث را بهعموان عاملی تدیین کممده
در رابطه با کارگر و کارمرما دان ست .قراردادکار مانمد سایر قراردادها ،ارکانی ا صلی دا شته که رعایت آنها شرط
صحت قرارداد میبا شد .این ارکان در دو نرام مورد بحث به نوعی تو سط قانونگرار م یخص شدهاند .در موارد
دیگر نیز قانونگرار اختیار عمل را به طرمین قرارداد میدهد تا شروط مد نرر خود را با توده به قوانین آمره در هر
کیور لحات کممد .در این قسمت پس از بررسی رابطه استخدامی الزم است با مفهوم کارگر یا مستخدم نیز آشما
شویت .لرا در ادامه به بررسی این مفهوم و وضدیت مدیران و نمایمدگان اشخاص حقوقی میپردازیت.
الف .مفهوم کارگر یا مستخدم:
«کارگر» در آمریکا و طبق تدریف قانونی عبارتست از :
" شخ صی که در خدمت دیگری و طبق قرارداد ا ستخدامی (نو شته شده ،و یا به نوعی بیان شدهد میمابین
بوده و طبق آن
قرارداد ،کارمرما حق مدیریت و کمتر ادرای کار مورد نرر را داشرررته باشرررد"Charles J.Muhl,available (.
fromhttp://www.bls.gov/opub/mlr/2002/01/art1full.pdf, P3د
بمابر متن قانون« استاندارد عادالنۀ کار» کارگر و یا مستخدم عبارت است از:

13

Fair Labor Standards Act, Article 18
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" هر مردی که توسط کارمرما استخدام شده باشد و به کاری گمارده و اداز کار را دریامت کرده باشد".
در تفسیر مفهوم بیان شده در این قانون ،دادگاه عالی آمریکا ارزیابی تحت عموان «سمرش واقدیات اقتصادی»
انرام داده ا ست .در این ارزیابی ،با تمرکز برروی کل مدالیت انرام گرمته ،این نکته برر سی میگردد که آیا میزان
وابستگی مستخدم ازلحات مالی در حدی است که وی را بتوان مستخدم نامید؟ به بیان دیگر دادگاه عالی آمریکا
ممك را وابسررتگی اقتصررادی در رابطۀ اسررتخدامی میداند( Michael D. Ray & Kenneth G. Dau-Schmidt,
1996,p 117-118د.
قانونگرار ایران ،مدمای عام واژ «کارگر» را اراده نموده اسرررت(صرررالح ذهابی ،1388 ،ص 125-126د  .این
تدریف در هر دو بخش عمومی و خصرروصرری تدمیت یامته و شررامل مزدبگیران رسررمی و پیمانی میگردد14..بدموه
قانونگرار در عین تدمیت واژ کارگر در این دو بخش ،کارگران ،کارممدان و مسرررتخدمان را میرررمو دو قانون
متفاوت دانسته و بما به مورد ،مقررات هر یک را در رابطۀ استخدامی تسری میدهد .ماده  188قانون کار به طور
م یخص این موارد را بر شمرده و مقرر میدارد« :ا شخاص م یمو قانون ا ستخدام ک یوری و یا سایر قوانین و
مقررات خاص اسررتخدامی و نیز کارگران کارگاههای خانوادگی که انرام کار آنها ممحصررراً توسررط صرراحب کار و
همسررر و خوییرراوندان نسرربی درده یک از طبقه او وی انرام میشررود ،میررمو مقررات این قانون نخواهمد
بود».در ماده  2قانون کار ،قانونگرار به تدریف کارگر پرداخته است .بهمودب این ماده:
" کارگر ازلحات این قانون کسی است که به هر عموان در مقابل دریامت حق السدی اعت از مزد ،حقوق ،سهت
سود و سایر مزایا به درخواست کارمرما کار می کمد".
در این ماده موق الرکر مد نکته قابل توده است:
بمابراین بر اساس موارد مرکور مد مدیار برای تیخیص کارگر به دست میآید که عبارتمد از:
الفد کارگر شخص حقیقی است؛ زیرا واژه ((کسیدد در ماده مزبور ظهور در شخص حقیقی دارد.
د از کارمرما حق ال سدی دریامت میکمد؛کارگر باید کار را در قبا دریامت حق ال سدی اعت از مزد ،حقوق و
سایر مزایا انرام دهد ،زیرا قرارداد کار که رابطه کار را ایراد مینماید ،عقدی مدوض ا ست ،و از این دهت با هبه
و برخی عقود غیرمدوض تفاوت دارد.
تد از کارمرما تبدیت میکمد؛از دیگر میخصات کارگر «تبدیت» وی در انرام کار از دیگری است؛ پس کسانی
را که به طور مستقل و برای خود کار میکممد و در انرام کار از کسی دستور نمیگیرند ،نمیتوان کارگر محسو
نمود.تبدیت کارگر از کارمرما در انرام کار نیز به دو نوس تقسیت میشود که عبارتمد از:
.1تبدیت حقوقی؛
 -14رجوع کنید به مواد  45 ،7 ،6 ،5قانون مدیریت خدمات کشوری.
33

مجله پژوهشهای تطبیقی حقوق مالکیت فکری ،سال اول،شماره یک،تابستان 1397

عبارتست از ایمکه کارگر در هار و سازمان اداری کارگاه با استفاده از امکانات آن ،محل ،وسایل و ابزار کار
و غیره در ساعتهای مقرر اداری ،کارهایی که ازلحات پ ست سازمانی بر عهده او ست ،انرام دهد .در این صورت،
ه ب سا کارگر ا ستقم ب سیاری در انرام کار ( بویژه در کارهای مکری و تخ ص صید دا شته با شد .ولی ،همین که
تابأ سازمان کارگاه است ،کارگر محسو میشود(عراقی ،1381 ،ص 109د .آنفه قابل ذکر است ایمکه در تبدیت
حقوقی الزم نیسررت کارگر بطور مسررتقیت از کارمرما دسررتور بگیرد ،بلکه ممکن اسررت از نمایمده کارمرما یا طبق
شرح وظیفه عمل کمد.
.2تبدیت اقتصادی؛
نوس دیگر از تبدیت کارگر از کارمرما در انرام کار میباشرررد .یدمی کارگر ازلحات اقتصرررادی نیز تابأ کارمرما
میبا شد .زیرا کارگر به مزدی که از کارمرما دریامت میکمد و به ا ستمرار و ادامه کاری که از سوی کارمرما به او
ارداس می شود نیازممد است و کارگر ،ابزار و وسایل کار و مواد اولیه را برای انرام کار از کارمرما میگیرد .بمابراین
کسرانی که در مسسرسرات غیرانتفاعی مدالیت کممد و در مقابل کار خود ،عوضری دریامت نکممد ،کارگر محسرو
نخواهمد شد.در واقأ کارگر در بدد اقتصادی از کارمرما تبدیت میکمد(اباذری مومیی ،1386 ،ص 57د.
ب .وضعیت مدیران و نمایندگان اشخاص حقوقی:
بررسرری وضرردیت مدیران و نمایمدگان اشررخاص حقوقی از این لحات حائز اهمیت اسررت که حدود مسر ولیت
مدیران و نمایمدگان اشررخاص حقوقی و حوز وظایف اییرران ،حقوق متفاوتی را برای این امراد ایراد میکمد .به
بیانی روشررنتر و در محدوده موضرروس این مقاله ،وضرردیت حقوقی مدیران و نمایمدگان شررخصحقوقی ،در حقوق
ناشی از اختراس استخدامی نیز مسثر خواهد بود.
در حقوق آمریکا ،ممکن ا ست یک یا مد کارگر ،ارتباط نزدیکی با شرکت کارمرما دا شته و در نتیره ی این
ارتباط ،اطمعات اخت صا صی و محرمانه شرکت کارمرما در اختیار آنها قرار بگیرد .این نوس از کارگران که « Alter
(»egoر.ك .نصیری1364 ،د نامیده می شوند ،وظایف بییتریدر مقایسه با کارگران عادی نسبت به کارمرمای خود
داشته و بر اساس یک تدهد امانی15،تحت شرایطی ملزم به واگراری اختراس خود به شرکت میباشمد.
نکته قابل توده آنکه صرف ودود قرارداد استخدام ،برای کارگر تدهد امانی ایراد نکرده و لزوماً باید ارتباطی از
نوس « »Alter egoبین کارگر و کارمرما ودود دا شته با شد .احراز ودود این ارتباط از طریق قانون ایالتی شرکتها
میرخص میشرود(Karin Reinholdsson, 2002, p 39د.به بیان دیگر ،به دلیل اهمیت اطمعاتی که در اختیار این
کارگران قرار دارد ،برخی از تدهدات به اییان تحمیل میشود.
duty.
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بهطورکلی ،مهمترین وظیفه کارگر بهمودب تدهد امانی عدم رقابت با شررررکت کامرما اسرررت .این وظیفه را
میتوان به طور خمصه مین توضیح داد که بهعموان مثا  :کارگر نمیتواند در زمان ترك کار ،از مرصت و امکان
تراری که در زمان استخدام به دست آورده برای تحصیل سود استفاده نموده و تمها در حالتی اختیار کسب سود
را خواهد داشررت که این مرصررت تراری را برای کارمرما امیرراءو به کارمرما برای بهره برداری از آن مرصررت دهد
.همفمین وی متدهد خواهد بود که هر اطمعاتی که ممکن اسررت به صررورت متدارف بر ترارت کارمرما تشثیرگرار
باشررد (ازدمله برنامههایی که کارگر میتواند پس از ترك کارداشررته و از آن طریق با کارمرما رقابت کمدد را برای
وی امیاء نماید .بهعموان مثا وی از ارتباط با میتریان کارمرمای قبلی ممأ شده است.
نمایمدگان اشررخاص حقوقی مانمد صرراحب ممصرربان و مدیران آنها ،که موقدیت رده باالیی در شرررکت دارند،
ازدمله کارگرانی محسررو میشرروند که نسرربت به شرررکت کارمرمای خود ،تدهد امانی دارند .همفمین میتوان
سهامدار دارای اکثریت سهام شرکت ،مدیر و نایب رئیس مروش شرکت را بهعموان کارگران با تدهد امانی به شمار
آورد.
"در پرونده ) ،Lacy v. Rotating Production Systems (RPSلی سی در سمت رئیس شرکت  RPSو بهعموان
مخترس م یترك و سیله ای به نام نگهدارنده لمگر ک یتی16مدرمی شده بود .وی حقوق خود ن سبت به اختراس را به
شرکت  RPSدر مقابل مبلغ ده دالر و عوض ارز شممد و مما سب دیگر واگرار نمود .پس از این واگراری ،لی سی
به دلیل عدم دریامت عوض ارزشممد و مماسب ،اقدام به مسخ قرارداد واگراری نمود .دادگاه با توده به عدم امکان
تدیین عوض ارز شممد و مما سب ،قرارداد واگراری اختراس را ابطا نمود .پس از صدور رأی ،دادگاه ا ستیماف این
رأی را نقض کرده ،ا ستدال نمود که حتی بدون قرارداد نو شته نیز واگراری حقوق ،لی سی در اختراس قابل ادرا
خواهد بود .دادگاه استیماف ایمگونه اظهارنرر کرد که :با توده به موقدیت و وضدیت لی سی در شرکت  ،RPSوی
تدهد امانی برای واگراری اختراس به شرکت دا شته ا ست .عموه برآن ،اختراس وی برای ممامأ شرکت بوده و تولید
این اختراس نیز با هزیمه شرکت انرام شده است".
از مباحث مطرح شده میتوان ایمگونه نتیره گیری کرد که نمایمدگان ا شخاص حقوقی که به صورت ضممی
متدهد به عدم رقابت با شرکت کارمرمای خود ه ستمد ،با ح صو سه شرط ،ملزم به واگراری مالکیت اختراعات
خود ،خواهمد بود .این شروط که باید توسط شرکت کارمرما به اثبات برسد ،عبارتست از:
 -1مخترس دارای تدهد امانی نسرربت به کارمرما بوده باشررد .اشررخاص دارای این نوس تدهد در قانون ایالتی
شرکتها تدیین شده است.

Anchor Catcher
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 -2مخترس ،متدهد به واگراری اختراس بوده باشرررد .در واقأ کارمرما باید اثبات نماید که کارگر متدهد به
واگراری آن نوس اختراس ،برای تشمین هدف عدم رقابت با شرکت میباشد.
 -3تدهد به واگراری اختراس در زمان تولید اختراس ،ودود داشررته اسررت .لرا اگر مخترس بدد از تولید اختراس،
بهعموان « »Alteregoمح سو

شده و تدهد امانی پیدا کمد ،تدهدی به واگراری اختراس خود ندارد .و نیز مانفه

بدد از ترك سرررمت خود ،اختراس را تولید نماید ،تدهد به واگراری اختراس به کارمرما ندارد( KarinReinholdsson,
2002, p 40د.

برای نمو نه در پرو نده هایGreat Lakes Press Corp. v. Froom ، Kennedy v. Wrightو همفمین پرو ند
 ،Davis v. Alwac Int’lمدیران شررکتها که بهعموانمخترس میرترك در گواهی ثبت اختراس مدرمی شرده بودند،
تدهد امانی نسبت به شرکت کارمرمای خود داشتهاند .دلیل ودود این تدهد امانی در پروندهای موقالرکر ،اختراس
مرتبط با نوس ترارت شرکت بوده ا ست .همفمین در این موارد ،اختراس زمانی تولید شده که شخص مخترس در
موقدیت « »Alter Egoبوده و به تبأ آن دارای تدهد امانی است(Kennedy v. Wright, 1988؛ Great Lakes Press
Corp. v. Froom, 1987؛ Davis v. Alwac Int’l, Inc,1963د.
در حقوق ایران باید ماهیت رابطه اعضررای هی ت مدیره و مدیرعامل در شرررکتهای سررهامی و مدیر در سررایر
شرکتهای تراری با شرکت مورد بررسی قرار گیرد .لرا در دوقسمت بحث را پی میگیریت.
در خصرروص ماهیت رابطه حقوقی مدیران(17پاسرربان ،1389 ،ص 178-179د شرررکت سررهامی با این شرررکت
نررات متفاوتی ارائه شده ا ست(ر.ك .عی سائی تفر شی ،1386 ،ص 121-129د .آنفه وا ضح ا ست برای نرریه
مدیران شررررکت سرررهامی بهعموان کارگران شررررکت در حقوق کیرررور مان و حقوق خاردی طرمداری ودود
ندارد(عی سائی تفر شی ،1386 ،ص 127د.البته در ایمرا باید بین مدیران موظف و غیر موظف تفاوت قائل شد .به
مدیرانی که در شرررکت به صررورت تمام وقت میررغو اند و اصررطمحاً مقیت خوانده میشرروند ،مدیران موظف
میگویمد .این دسته از مدیران ،مدموالً بخیی از امور داری وادرایی شرکت مانمد مدیریت بخش مالی یا اداری و
 ...را در کمار عضویت در هی ت مدیره بر عهده دارند(پاسبان ،1389 ،ص 198د .قرارداد کار مدیران با شرکت تابأ
مقررات ویژه ای نی ست و بمابراین ،مقررات عام رادأ به مداممت اع ضای هی ت مدیره با شرکت که در مواد 129
به بدد الیحه قانونی اصررمح قسررمتی از قانون ترارت  1347در این مورد نیز مرری اسررت(اسررکیمی ،1384 ،ص
144د .بمابراین مدیران غیر موظف رابطه ا ستخدامی با شرکت تراری ندا شته و اختراعات ای یان نیز م یمو بمد
هررررر ماده  5قانون سررا  1386و نرام اختراعات اسررتخدامی نمیشرود .در مقابل ،مدیران موظف در هار و
قرارداد کاری خود با شرکت مستخدم محسو شده و مانفه اختراعی در موضوس قرارداد کار تولید شود میمو
 -17در الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت سال  1347هر کجا نامی از مدیر برده شده ،منظور اعضای هیئت مدیره است.
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نرام اختراعات استخدامی می شود .برای مثا

مانفه شخصی عموه بر عضویت در هی ت مدیره شرکت سهامی

مدیر بازرگانی همان شرررکت نیز باشررد و در هار و وظایف مدیر بازرگانی مومق به تولید اختراعی شررود ،این
اختراس میمو بمد هر ماده  5قانون سا  1386میشود.
نکته ای که باید مورد توده قرار گیرد آن اسرررت که بهمودب قسرررمت او ماده  133الیحه قانونی اصرررمح
قسررمتی از قانون ترارت  (( :1347مدیران و مدیرعامل نمیتوانمد مداممتی نریر مداممت شرررکت که متضررمن
رقابت با عملیات شرکت با شد انرام دهمددد .ممرور قانونگرار از و ضأ این قاعده ،بی تردید ،حفظ سممت اداری
شرکت بوده ا ست؛ ون مدیران از اطمعات مودود در شرکت آگاهی دارند و ممکن ا ست در مداممت شخ صی
خود با اشررخاص ثالث از این اطمعات اسررتفاده کممد و وضررأ شرررکت را به مخاطره اندازند(اسررکیمی،1384 ،
ص146د .میتوان قائل به این شد که ممموعیت مداممت مت ضمن رقابت با شرکت ،خ صو صیتی ندا شته و این
موضررروس میتواند در هر مورد که مدیری بخواهد با اسرررتفاده از اطمعات تحت اختیار خود به رقابت با شررررکت
بپردازد ،مصررداق یابد .نمونه ای از این مورد نیز اختراعی اسررت که توسررط مدیر شرررکت تراری و با اسررتفاده از
اطمعات تحت اختیار او تولید شده ا ست که در این مورد هت قاعده ممأ رقابت با شرکت تراری سبب می شود
حداقل مدیر حقوق کامل یک مخترس را نسبت به اختراس نداشته باشد و یا حتی وی ملزم به واگراری اختراس خود
به شرکت تراری شود.
در مورد رابطه مدیرعامل شرکت تراری با شرکت شاید در ابتدا به نرر برسد که با توده به انتخا مدیرعامل
تو سط هی ت مدیره و برای انرام امور ادرایی شرکت ،وی در واقأ کارگر شرکت مح سو می شود .اما به نرر
میرسد بین مدیریت عامل شرکت تراری و کارگر تفاوتهایی ودود دارد ازدمله ایمکه؛
اوالً طبق مادۀ  124و ق سمت آخر ماده  134الیحه قانونی ا صالح ق سمتی از قانون تجارت ،1347
مدیر عامل میتواند در شرررکتی تجاری مجانی فعالیت کند .این امکان برخالم ماتیت قرارداد کار که
یکی از انواع عقود معوض اسررت ،می باشررد .چنین امکانی نه طبق ماتیت ایننونه قراردادتا و نه بر
اساس نص صریح قانون کار ،در مورد کارگر و مستخدم معمولی وجود ندارد.
ثانیاً طبق مواد 124و 127الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت ،1347مدیرعامل تم از سوی
دادگاه و تم با رأی تیأت مدیره قابل عزل اسررت .این امکان نیز در مورد عزل و ن ررر کارگر معمولی
بدون رعایت مقررات قانون کار قابل اجرا نیست .زیرا بهمودب ماده  25قانون کار((:هر گاه قرارداد کار برای
مدت موقت و یا برای انرام کار مدین ،ممدقد شده باشد هیچ یک از طرمین به تمهایی حق مسخ آن را ندارددد.
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م ضام بر اینکه ،م سئولیت مدیرعامل حتی "پس از انق ضاء مدت قرارداد و تا زمان انتخاب مدیران
جدید" وجود دارد و از این جهت نیز تفاوتی ا سا سی بین م سئولیت مدیر شخص حقوقی ( شرکت
تجاری و غیره) و مستخدم عادی وجود دارد.
بنابراین با استداللهای پیش گفته مدیرعامل شرکت تجاری کارگر شرکت محسوب نمیشود .تیئت
عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأی وحدت رویه مورخ  1388/9/16منت شر شده در روزنامه ر سمی
شماره 18 18931این مو ضع را تأیید و تقویت مینماید .در رویۀ عملی در ک یور و طبق نرر ادار کل نرارت
و تمریت روابط کار وزارت تداون ،کار و رماه ادتماعی در مورد وضررردیت حقوقی مدیران دولتی ،قانونگرار قائل به
این نرر است که بین مدیرعامل و شرکت رابطْ کارگر و کارمرما ودود ندارد و "مدیران عامل و اعضاء هیشت مدیره
شرکتهای تراری و غیره با شرکت مربوطه دارای رابطۀ وکالت ه ستمد("...دمیر یلی؛ حاتمی؛ قرائی ،1380 ،ص
140-141د.
در نتیجه مدیرعامل شرکت تجاری کارگر شرکت مح سوب نمی شود و نمیتوان اختراعات تولید
شده توسط وی را مشمول بند ت ر ماده  5قانون سال  1386و نظام اختراعات استخدامی دانست .البته
چنانچه مدیرعامل موظف باشررد ،در چهارچوب قرارداد کار خود کارگر محسرروب و مشررمول نظام
اختراعات ا ستخدامی می شود .از طرفی نیز بهموجر ماده  133الیحه قانونی ا صالح ق سمتی از قانون
تجارت  1347قاعده منع رقابت ،شررامل مدیرعامل نیز میشررود .ل ا چنانچه وی نیز با اسررتفاده از
اطالعات تحت اختیار خود در شرکت به تولید اختراع بپردازد ،به نظر میر سد باید اختراع مزبور را به
شرکت واگ ار نماید.
 -2-2وجود مأموریت اختراعی:
در حقوق ک یور ایاالتمتحده آمریکا صرف ودود یک رابطه ا ستخدامی بین کارگر مخترس و کارمرما ،مودبی
برای تملک اختراس کارگر تو سط کارمرما ایراد نمیکمد .بلکه ،قاعده آن ا ست که یک مخترس اعت از م ستخدم و

 (( -18ن ظر بهااا ی ن ك هحسااا ب م قررا تماااده 124قااا نو ن تجااار تمااد یرعااا ملشااار ک ت توسااا ا هیااو تمااد یرهااا ن تخااا بوحاادود ا خ تیااارا تومااد تتصااااد یو حق
القحم هاوراتعیینمیک ندوهرموقعمیتوا ند مدیر عاملراعقلن ما یدو همچنینحسااابمقرراتب ند 3ماده 37قانونبخشااات عاو ناقتصاااادجمهور یاساااالم یایراننصااابوعقلو
قبوالستعفایمدیرعاملوپیشنهادحقوقویبهمجمععمومیازوظایفهیوتمدیرهشرکتتعاونیمقررگردیدهاستوماده39قانوناخیرالذکرهمناظربهاینمواردمیباشدکهدرهرحالمدیرعا
مل موخوذ بهشااارای اانتصاااابونحوهان جام وظیفهویم حدودبه حدوداخت یاراتمعینهمصاااوبمی باشااادکهمراتب مذکورمنصااارفازشااامولمقررات قانون كاراسااات،
بااااااناااااااباااااارایاااااانااااااردیصااااااااادرهااااااازشااااااااعاااااابااااااهاااااانااااااوزدهااااااماااااادیااااااوانااااااعاااااادالااااااتاااااااداری
که بال حا ظاینمراتبور عای تاصاااولوتشاااری فاتمقرر قانونیصااااادرگرد ید هاساااتمنابق باقوانینموضاااوعهواصاااولحقوقیتشاااخیصاااومورد توی یدمی باشااااد .
اینردیبهاستنادبند2ماده19وماده43قانوندیوان عدالتاداریمصوب1385برایشعبدیوانوسایرمراجعاداریذیربادرمواردمشابهالزم االتباع است)).
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غیر م ستخدم ،مالک تمام حقوق نا شی از اختراس خویش ا ست.این قاعده در خ صوص مخترعان م ستخدم با دو
استثماء روبرو شده است.
 .1دکترین «استخدام برای تولید اختراس»19یا مشموریت اختراعی
 .2دکترین «»Shoprightکه بر ا ساس آن کارمرما میتواند حق ا ستفاده از اختراعی که در زمان ا ستخدام و
یا با استفاده از امکانات کامرما تولید شده است را به دست آورد (Bradley C. WRIGHT, 2000د.
در حقوق ایران از ظاهر بمد هرررر ماده  5قانون سا  1386مین بر میآید که صرف ا ستخدام مودبی برای
تملک اختراس کارگر از سرروی کارمرما اسررت .به عبارت دیگر هر اختراعی که در دریان اسررتخدام از س روی کارگر
تولید می شود متدلق به کارمرما میبا شد .اما این ظاهر و مطالب پیرامون آن محتاج به برر سی ا ست .لرا در ادامه
به بحث و بررسی پیرامون این موضوعاتمی پردازیت.
 -2-2-1مفهوم مأموریت اختراعی:
مشموریت اختراعی بدین مدما اسرررت کهکارگر برای حل یک میرررکل ممی خاص یا برای اعما نبوغ خود
استخدام شده و هدف از استخدام تولید اختراس استو یا به نوعی اختراس ناشی از وظایف کارگر یا کارممد میباشد.
در ایاالتمتحده آمریکا که کیوری است با سیستت حقوقی «کامن ال» و دارای رویۀ قضایی قانون ساز ،قواعد
تکمیلی در خ صوص تدیین مالکیت اختراس ا ستخدامی نیز تو سط این رویه قابل ا ستمباط ا ست20.این قواعد که به
خوبی توسده یامته اند ،زمانی اعما میشوند که هیچ قراردادی در خصوص تدیین مالکیت اختراس در دست نبوده
و به عبارتی کارگر و کارمرما به صورت ارادی در خصوص مالکیت اختراس تدیین تکلیف نکرده باشمد.
به ب یان بهتر قرارداد همییررره اولین ممبأ مدتبر برای تدیین قوا عد ناظر بر مالک یت اختراس اسرررت( Sara
Linde,2010, p14د .لیکن ،اگر قراردادی در دست نباشد ،دادگاهها قواعد تکمیلی را به موقأ ادرا خواهمد گراشت.
ارتباط این قواعد تکمیلی با توامقات طرمین آن اسررت که ،طرمین میتوانمد بر خمف این قواعد تکمیلی ،تراضرری
نموده(KarinReinholdsson,2002,p36دو قبل از اختراس با اندقاد قراردادی خمف آن را مقرر نمایمد.
این قواعد تکمیلی بر اسرراس نوس اسررتخدام و اختراس متفاوت هسررتمد(Pisegna-Cook, Evelyn D.,1994,p2د.
مانفه از رویه قابل استمباط است ،سه عامل اساسی مالکیت اختراس استخدامی را میخص میکممد که عبارتمد
از:
 .1نوس یا هدف استخدام

to Invent.
Rules

19
- Hired
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 .2میزان استفاده کارگر از ممابأ کارمرما در تولید اختراس
 .3ارتباط اختراس با برخی دمبه های ترارت کارمرما(KarinReinholdsson,2002,p37د.
به عبارت دیگر دادگاهها برای تدیین حدود مالکیت اختراس یا حقوق دیگر نسرربت به اختراس اسررتخدامی ،این
عوامل را مورد توده قرار میدهمد.
ودود مشموریت اختراعی برای کارگر مخترس و یا دکترین « استخدام برای تولید اختراس » ،اولین مررای اعما
قواعد تکمیلی ا ست .بر ا ساس این قاعد تکمیلی ،مانفه کارگری برای تولید اختراس ا ستخدام شده و یا اختراس
نا شی از وظایف کارگر یا کارممد با شد ،به اختراعات این کارگران « ،اختراعات ویژه»21گفته می شود که مالکیت آن
متدلق به کارمرما است [در واقأ داللت ضممی بر این موضوس دارد]

(KarinReinholdsson,2002,p37د.

دکترین «اسرررتخدام برای تولید اختراس»بدواً توسرررط دادگاه عالی ایاالتمتحده آمریکا در پرونده ( Standard
Parts Co. v. Peck,1924داعما شده است.
" در این پرونده پاک کارگری بود که بر ا ساس قرارداد کتبی برای حل یک م یکل ممی خاص ا ستخدام شده
بود .دادگاه مین مقرر نمود که :کارگر ملزم ا ست تا حقوق نا شی از ثبت اختراس را به کارمرما واگرار نماید .مد
سا بدد دادگاه عالی مقرر نمود :دان یممدان محقق تدهدی برای واگراری اختراعاتی که در طو دوره ا ستخدام
تولید مینمایمد ،به کارمرما ندارند .زیرا آنها به طور ویژه برای تولید اختراس اسررتخدام نیررده اند .اما دادگاه پاک را
متمایز نمود ،را که اختراس وی صرماً در دهت موضوس قرارداد استخدام ( حل میکل ممی خاصد بود".
دکترین « اسررتخدام برای تولید اختراس»در خصرروص کارگران تحقیق و توسررده عمومی ( R&Dد نیز اعما
می شود(Merges, R. P, 1999, p5د .نکات قابل توده در خ صوص این کارگران آن ست که:الفدممکن ا ست گاهی
اوقات کارگران اختراعاتی که قبل از اسررتخدام تولید نموده اند را به همراه خود به شرررکت بیاورند .این حالت از
داللت ضممی که گفته شد خارج بوده و کارگر مالک آن اختراس مح سو می شود.در این حالت کارمرما نیز باید
مانمد دیگران از مخترس برای اسررتفاده از اختراس لیسررانس گرمته و یا حق «»Shop Rightرا به دسررت آورد( مگر
ایمکه از مراکرات طرمین اسرررتمباطیمتفاوت صرررورت گیردد .د زمانی اسرررت که این کارگران اختراعی را تولید
میکممد که داخل در حیطه شررغلی و شرررح وظایف آنها نیسررت .در این حالت قواعد تکمیلی متیقن نیسررت و
نمیتوان با اطمیمان کامل از صرررحت این قواعد حکت به مالکیت کارمرما داد .از این رو ،کارگران  R&Dیکی از
مهمترین گروههایی هستمد که کارمرمایان (برای از بین بردن این تردیدهاد با آنها اقدام به اندقاد قرارداد واگراری
پیش از اختراس میکممد(Merges, R. P, 1999, p5د.

Invention.
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در حقوق ایران قدر متیقن از بمد هرررر ماده  5قانون سا  1386ودود مشموریت اختراعی برای کارگر است .به
بیان دیگر اگر کارگری از ابتدا از سوی کارمرما برای حل یک میکل ممی و یا ساخت و تولید یک وسیله استخدام
شود و در نتیره مدالیت کارگر ،اختراعی تولید شود این اختراس متدلق به کارمرما خواهد بود .زیرا بهمودب بمد هر
ماده  5قانون سا  " 1386در صورتی که اختراس نا شی از ا ستخدام یا قراداد با شد ،حقوق مادی آن متدلق به
کارمرما خواهد بود ."...کلمه "ناشی" به مدمای "نیشت گیرنده" و " پیدا شونده" آمده است.نیشت گرمتن و پیدا
شررردن نیز به مدمای "پرورش یامتن" و " به ودود آمدن" اسرررت(مرهمع مدین ،قابل دسرررترسررری در آدرس
.www.vajehyab.comد .به عبارت دیگر زمانی که گفته می شود الف از
الف سبب پرورش یامتن و به ودود آمدن

ناشی می شود یا نیشت میگیرد ،یدمی

است .بمابراین اختراس ناشی از استخدام نیز به مدمای اختراعی است

که استخدام سبب پرورش و تولید آن شده است .مشموریت اختراعی نیز زمانی ودود دارد که کارگر برای حل یک
میرکل ممی خاص اسرتخدام میشرود یا هدف از اسرتخدام به کارگیری نبوغ و اسرتدداد کارگر اسرت .لرا اگر در
مین و ضدیتی اختراعی تولید شود طبیدتاً این ا ستخدام ا ست که سبب تولید و پرورش یامتن اختراس شده و
مین اختراعی ناشی از استخدام محسو می شودکه مطابق بمد هرررر ماده  5حقوق مادی آن متدلق به کارمرما
خواهد بود .ا ما اگر در حا لت عادی و نبود مشموریت اختراعی برای کارگر ،وی اختراعی را تول ید ن ما ید در این
صورت نمیتوان استخدام را سبب تولید و ایراد اختراس دانست.
 -2-2-2بار اثبات وجود مأموریت اختراعی
در حقوق آمریکا بار اثبات ودود مشموریت اختراعی برای کارگر ،بر عهده کارمرما میباشررد .این موضرروس برای
کامرمایان سختی زیادی را ایراد نموده و اییان را در مدرض خطر از دست دادن مالکیت اختراس قرار میدهد.برای
این مورد میتوان به رأی دادگاه مدرا در پرونده Banks v. Unisys Corp.اشاره کرد ( Bank v. Unisys Finance
Corp,1991د.
" در این پرونده بانکس ،بهعموان مهمدس برق در یونی سیس ا ستخدام شد .وی در زمان ا ستخدام از ام ضای
قرارداد واگراری اختراس که به صورت استاندارد تهیه شده بود ،خودداری نمود .در طو استخدام ،بانکسدر تولید
یک دوربین که بدداً درخواستهای متدددی بر مبمای آن داده شد ،همکاری نمود .در آخرین روز استخدام نیز وی
از امضای اسمادی که به اعتقادش سبب واگراری تمام اختراعات در دوره استخدام میشد ،خودداری نمود .بانکس
بدداً دعوایی با ادعای مالکیت حقوق نا شی از اختراس اقامه نمود .در دماس ،یونی سیس به دکترین « ا ستخدام برای
تولید اختراس »ا ستماد نمود و مین ا ستدال کرد :از آنراکه بانکس ،برای هدف خاص تولید دوربین کار میکرده
است ،وی متدهد است تا اختراعات خود را به یونیسیس واگرار نماید .دادگاه با این ادعا موامقت نمود و مقرر نمود
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وی برای تولید دوربین اسررتخدام شررده اسررت و مالکیت آن متدلق به یونیسرریس اسررت .دادگاه مدرا این رأی را
نقض نموده و مقرر نمود دکترین «اسررتخدام برای تولید اختراس » موضرروس قواعدی اسررت که به طور ضررممی از
حقوق موضرروعه قراردادها اسررتمباط میشررود .از آنرا کهبانکساز امضررای اسررمادی که حقوق وی را نسرربت به
اختراعش اسرررقاط مینموده خودداری کرده اسرررت لرا ،دادگاه نتیره گرمت که شررررایط پرونده لزوماً ممطبق با
قواعدی که به طور ضررممی از حقوق قراردادها اسررتمباط میشررود نیسررت.نتیرتاً ،رأی دادگاه بدوی نقض و به
مالکیت بانکسحکت داده شد".
برای تدیین ودود یا عدم ودود مشموریت اختراعی یا دکترین « اسرررتخدام برای تولید اختراس » ،در حقوق
ایاالت متحده آمریکا ،سررراختار مدون و دقیقی ودود ندارد .اما به هر دهت ،دادگاههای این کیرررور برای تدیین
ودود یا عدم ودود مشموریت اختراعی مدیارهایی را به کار میگیرند .برخی از این مدیارها که ممکن ا ست ممفرداً
و یا مرموعاً مورد استفاد دادگاه قرار بگیرند عبارتمداز :
 آیا توامق استخدامی ودود دارد یا خیر؟
 توده به توامقات و خط میی های استخدامی گرشته در خصوص حقوق ناشی از ثبت اختراس
 آیا کارگر برای بهکارگیری نبوغ خود استخدام شده است؟


ه زمانی نبوغ مخترس عملی شده است؟

 در کرا نبوغ مخترس عملی شده است
 موامقت یا اعتراض کارگر به استفاده کارمرما از اختراس
 راهممایی و دستورالدمل داده شده به وسیله کارمرما
 مواد مورد استفاده برای تولید اختراس متدلق به ه کسی بوده است.
در مرموس میتوان گفت که در ایاالتمتحده آمریکا ،دادگاهها به صررورتی دلخواهانه دکترین «اسررتخدام برای
تولید اختراس » را اعما کرده و بر ا ساس آن مالک اختراس را تدیین مینمایمد( William C Lewis , Michael A
Mann, 2011, p2د.
در حقوق ایران بار اثبات ودود مشموریت اختراعی مموط به تف سیری ا ست که از بمد هرررر ماده  5قانون سا
 1386میشررود .به بیان دیگر تدیین حدود و شررمو این بمد نسرربت به اختراعات اسررتخدامی ،تحمل کممده بار
اثبات ودود مشموریت اختراعی را میخص میکمد .بمد هرررر ماده مرکور دو برداشت را به دست میدهد .برداشت
او آنکه هر اختراعی که در طو دوره استخدام توسط کارگر تولید می شود و به نحوی به استخدام مربوط شود
نا شی از ا ستخدام مح سو

شده و حقوق مادی آن متدلق به کارمرما خواهد بود ،اعت از ودود مشموریت اختراعی
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یا ا ستفاده کارگر از اطمعات تحت اختیار خود یا ا ستفاده از ممابأ و امکانات کارمرما و ....به تدبیر دیگر عبارت "
ناشی از استخدام " مودود در بمد هر ر ماده  5مطلق بوده ،همه اختراعات تولید شده توسط کارگر را که به نحوی
به استخدام مربوط می شود شامل شده و مقید به قید خاصی ازدمله ودود مشموریت اختراعی برای کارگرنیست.
در صورت تشیید این برداشت طبیدتاً اثبات ودود مشموریت اختراعی لزومی ندارد.زیرا در این مرض کامرما با اثبات
رابطه اسررتخدامی و ارتباط اختراس با اسررتخدام به هر نحوی میتواند به هدف خود نایل شررود و نیازی به اثبات
ودود مشموریت اختراعی برای کارگر ندارد.
برداشت دوم آنکه اختراعی که توسط کارگر در طو دوره استخدام تولید میشود در صورتی ناشی از استخدام
محسو و میمو بمد هرررر ماده  5میشود که برای کارگر مشموریت اختراعی ودود داشته باشد .در این مرض "
اختراس ناشی از استخدام" همانطور که قبمً بیان شد به مدمای اختراعی است که استخدام سبب تولید و ایراد آن
می شود و تمها در صورت ودود مشموریت اختراعی برای کارگر ،این رابطه سببیت ،بین ا ستخدام و تولید اختراس
ودود دارد .در این مرض کارمرما برای ایمکه بتواند حقوق مادی اختراس را ت صاحب کمد ،میبای ست عموه بر رابطه
ا ستخدامی ،ودود مشموریت ا ستخدامی را نیز اثبات نماید و تمها با اثبات این مورد حقوق مادی اختراس متدلق به
او خواهد بود.
 -2-3شرط جاینزین مأموریت استخدامی؛ ارتباط اختراع با امکانات یا موضوع فعالیت کارفرما:
در ادامۀ مباحث در رابطه با اختراس ا ستخدامی ،به برر سی حالتی خواهیت پرداخت که در آن علیرغممباحث
گرشته ،مشموریت استخدامی در ارتباط بین کارگر و کارمرما احراز نیده است .در این خصوص سدی می شود به
این سررسا پاسررخ داده شررود که آیا عدم ودود مشموریت اسررتخدامی لزوماً به مدمی مالکیت صررددرصررد کارگر بر
اختراس مورد نرر ا ست و یا ایمکه شرایط دیگری در این برر سی و پا سخ حائز اهمیتمد.در این مطالده به برر سی
نمونهای از سرراختار حقوقی آمریکا میپردازیت و سرردی میکمیت گفتمان قانونگرار را درك و علل سررازند آن را
بررسی کمیت.
در رابطه با نرام حقوقی ایاالتمتحده آمریکا میتوان گفت ،همگامیکه کارگر مخترس دارای مشموریت اختراعی
نبا شد ،کارمرما دیگر نمیتواند به مالکیت اختراس وی امیدوار با شد .با این ودود ،در مواردی که کارگر با ا ستفاده
از امکانات کارمرما یا در ساعات کاری خود به تولید اختراس میپردازد ،کارمرما میتواند حقوق دیگری را نسبت به
اختراس کارگر در اختیار داشرررته باشرررد .در حقوق ایران نیز با توده به ایمکه تمامی حقوقی که کارمرما میتواند
نسبت به اختراس استخدامی به دست آورد ،تحت شمو بمد هررر ماده  5قانون سا  1386است ،لرا حدود حقوق
کارمرما نسبت به اختراس کارگر مستخدم ،در مرض عدم ودود مشموریت اختراعی برای وی ،مموط به تدیین حدود
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و داممه شمو بمد هررررر ماده مرکور ن سبت به اختراعات ا ستخدامی ا ست .این مو ضوس را در مطالب آتی مورد
بررسی قرار خواهیت داد.
 -2-3-1ایجاد اختراع با استفاده از امکانات کارفرما:
در مرض عد م ودود مشموریت اختراعی برای کارگر مخترس ،بر طبق قواعد تکمیلی که توسرررط دادگاههای
ایاالتمتحده آمریکا برای تدیین مالکیت اختراعات ا ستخدامی به کار گرمته می شود ،باید به مد عامل دیگر نیز
برای تدیین حدود و حقوق کارگر و کارمرما توده نمود .ازدمله این عوامل عبارتمد از:
الف-بررسی این موضوس که آیااختراس در طو ساعات کاری کارگر تولید شده است.
برر سی این مو ضوس که آیا اختراس با وظایف شغلی کارگر مرتبط بوده ا ست (نه لزوماً از این وظائف نا شیشده باشدد.
ج-برر سی این مو ضوس که آیا شخص کارگر با ا ستفاده از امکانات ،ابزار ،و دیگر ممابأ کارمرما اختراس را تولید
کرده است(KarinReinholdsson, 2002, p39؛ Merges, Robert P, 1999, p6د.
به طور کلی سسا مطرح در این بخش این ا ست که:آیا اختراس به صورت دزئی یا کلی با هزیمه کارمرما ( اعت
از سرراعات کاری ،اسررتفاده از ابزار و ممابأ کارمرماد و در ارتباط با وظایف کاری کارگرتولید شررده اسررت یا خیر؟
مانفه اختراعی با این ویژگیها توسررط کارگر تولید شررود بهعموان اختراعات عمومی22شررماخته میشررود .در این
حالت مالکیت اختراس برای کارگر باقی میماند .از طرف دیگر ،در مین شرایطی کارمرما مستحق حقی دزئی در
ارتباط با اختراس ص رورت گرمته اسررت که این حق در قالب یک لیسررانس غیر انحصرراری برای ادرا و اسررتفاده از
اختراس ظاهر می شود .همانگونه که در مباحث پییین اشاره شد این حق به «( »Shop Rightبرای مطالده بییتر
پیرامون این مفهوم ر.كBenjamin Coriat and Olivier Weinstein, 2009, p8-9 .دمدروف ا ست( Pisegna-Cook,
Evelyn D., 1994, p2د.الزم به ذکر اسرررت که ،اختراعاتی با این ویژگی میتوانمد توسرررط همه کارگران حتی
کارگرانی که دارای مشموریت اختراعی هستمد نیز تولید شوند(Pisegna-Cook, Evelyn D., 1994, p2د.
در پروند United States v. Dubilier Condenser Corp, 1933(United States v. Dubilierد که یک پرونده
شماخته شده در ک یور آمریکا ا ست ،ارتباط بین نوس اختراس انرام گرمته و رابطۀ ا ستخدامی به خوبی ن یان داده
شده است.
در این پرونده":دانمور و الو دانیررممدانی بودند که توسررط دولت ایاالتمتحده آمریکا در قسررمت رادیویی از
بخش الکترونیک اداره استاندارد استخدام شده بودند .وظیفه آنها آزمایش و تحقیق در خ صوص استفاده از رادیو
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در هواپیما بود .در حالیکه این وظیفه را انرام میدادند ،هر دو به ا ستفاده از شدت دریان تماو در د ستگاههای
دریامت کممده و پخش کممده پی بردند .این اختراس ،دزئی از تحقیقات واگرار شررده به آنها نبودهو توسررط گروه
دیگری در مورد آن سرمایه گراری صورت گرمته بود .آندوتولید اختراس خود را ادامه داده و با علت و رضایت ناظر
خود و استفاده از آزماییگاه دولتی آن را تکمیل کردند و سرانرام آن را ثبت و ورقه پتمت دریامت کردند .دادگاه
مقرر کرد اگر ه آنها برای انرام تحقیقات استخدام شده بودند ،لیکن مدرکی ودود ندارد که نیان دهد استخدام
آنها برای تولید اختراس بوده اسرررت .به همین دهت دکترین «اسرررتخدام برای تولید اختراس» قابل اعما نبود.
بمابراین ،ای یآنیک اختراس عمومی را تولید کرده که به صورت دزئی یا کلی و با هزیمه کارمرما تولید شده ا ست.
همفمین دادگاه مقرر کرد هیچ مبمای حقوقی برای واگراری هر نوس حقی به کارمرما غیر ازحق «»Shop Right
به صورت ضممی ودود ندارد".
در حقوق ایران همانطور که گفته شد قدر متیقن از عبارت " نا شی از ا ستخدام " مرکور در بمد هرررر ماده 5
قانون سرررا  ،1386ودود مشموریت اختراعی برای کارگر می باشرررد .به تدبیر دیگر اگر کارگری دارای مشموریت
اختراعی با شد و به تولید اختراس مبادرت نماید ،این اختراس نا شی از ا ستخدام مح سو می شود و حقوق مادی
اختراس متدلق به کارمرما خواهد بود .حا اگر کارگر مشموریت اختراعی نداشرررته اما با اسرررتفاده از امکانات یا
اطمعات کارمرما به تولید اختراس مبادرت نماید ،آیا در این صررورت میتوان گفت اسررتخدام سرربب تولید اختراس
شده و یا اختراس ناشی از استخدام میباشد؟ طبیدتاً در صورتی که قائل به ودود قدر متیقن در بمد هرررر ماده 5
با شیت در ایم صورت نمیتوان به اطمق بمد مزبور تم سک د ست .زیرا از نرر ا صولی یکی از شرایط تم سک به
اطمق لفظ یا دمله عدم ودود قدر متیقن در مورد آن میباشررد(قامی؛شررریدتی ،1389 ،ص 273-274د .در این
استدال بیان شده عبارت " ناشی از استخدام" در مدمای محدود به کار گرمته شده است .با توده به ایمکه پاسخ
به این سسا تمها دمبه ت وری ندارد و میتواند در گرایش و تمایل اربا سرمایه به مراهت نمودن بستر الزم برای
تولید و ایراد اختراعات و ابداعات ددید نقش سازنده ای دا شته با شد ,لرا پا سخ به این سسا باید با دقت و در
نرر گرمتن مصلحت کارگر و کارمرما مطرح شود.
به نرر میرسد در مرضی که اختراس کارگر با استفاده از امکانات و اطمعات کارمرما تولید می شود نیز میتوان
گفت مین اختراعی نا شی از ا ستخدام بوده و م یمو بمد ه ماده  5خواهد شد .زیرا همانطور که قبمً نیز گفته
شد کلمه " نا شی شدن از" به مدمای " ن یشت گرمتن" آمده ا ست .در صورتیکه کارگر از امکانات کارمرما برای
تولید اختراس اسررتفاده کمد نیز اختراس از اسررتخدام و امکانات کارمرما نیررشت میگیرد .به عبارت دیگر امکانات و
اطمعات کارمرما سبب تولید اختراس شده ا ست و ه ب سا در صورت نبود آنها اختراعی ایراد نمیگردید .لرا باید
قائل به این شد که در صورت تحقق مین مرضی مورد از مصادیق بمد ه ماده  5قانون سا  1386است و حقوق
45

مجله پژوهشهای تطبیقی حقوق مالکیت فکری ،سال اول،شماره یک،تابستان 1397

مادی اختراس به کارمرما تدلق دارد .این تف سیر میتواند سبب بی انگیزه شدن کارگران در به کارگیری نبوغ خود
برای اختراس شررود .در حقوق آمریکا نیز همانگونه که بیان شررد در این مرض مالکیت اختراس برای کارگر اسررت و
کارمرما تمها یک لیسررانس غیرانحصرراری را به دسررت میآورد .از این طریق ممامأ کارگر و کارمرما متداد شررده
است .بمابراین در نرام حقوقی کیور ما نیز با توده به ابهام بمده ه ماده  5قانون سا  1386باید به گونه ای بین
ممامأ کارگر و کارمرما تداد ایراد گردد .لرا به نرر میرسرررد در این مرض بقاء مالکیت اختراس برای کارگر و
امکان اخر لیسانس غیر انحصاری یرای کارمرما و یا تدلق مالکیت اختراس به کارمرما و الزام وی به پرداخت پاداش
مطابق نرر کار شماس میتواند بین این تداد را ایراد کمد ،که به نرر میر سد راهکار او تردیح دارد.در نهایت
قانونگرار است که باید تصمیت بگیرد و یکی از این راهکارها را انتخا کمد.
 -2-3-2ایجاد اختراع در موضوع فعالیت تخ

ی کارفرما:

همانطور که در قسمت قبل نیز بیان شد ،در کیور ایمت متحده آمریکا مانفه اختراس کارگرمرتبط با وظایف
شغلی وی با شد ،هر مدکه در ساعات غیر کاری و یا بدون ا ستفاده از ممابأ کارمرما تولید شده با شد ،مالکیت
اختراس متدلق به کارگر اسررت و کارمرما مسررتحق «»Shop Rightمیباشررد.از سرروی دیگر ،اختراس غیر مرتبط با
وظایف شرررغلی کارگر ویا ترارت کارمرما ،بدون اسرررتفاده از ممابأ کارمرما اعت از نیرو ،ترهیزات و غیره و در
غیرازسرراعات کاری وی ،میررمولقاعده تکمیلی دیگری اسررت .طبق این قاعد تکمیلی ،کلیه حقوق ناشرری از ثبت
اختراس متدلق به کارگر است و کارمرما هیچ حقی نسبت به اختراس ندارد.
این نوس اختراعات بهعمواناختراعات مسررتقل23شررماخته میشرروند(Pisegna-Cook , Evelyn D, 1994, p3د .این
قاعده تکمیلی در بییتر موارد نسبت به کارگران غیر از بخش "تحقیق و توسده (R&Dد"و در برخی موراد نسبت
به کارگران این بخش نیز ادرا میشرررود(Karin Reinholdsson, 2002د .الزم به ذکر اسرررت که در این حالت ،بار
اثبات به دوش کارگر بوده و وی باید اثبات نماید که او اختراس را تولید کرده و کارمرما هیچ کمکی به او نکرده
است(Pisegna-Cook, Evelyn D., 1994, p 4د.
در حقوق ایران در صرررورت نبود مشموریت اختراعی برای کارگر و همفمین عدم اسرررتفاده وی از امکانات و
اطمعات کارمرما در تولید اختراس ،به نرر میرسررد صرررف تولید اختراس در موضرروس مدالیت تخصررصرری کارمرما
نمیتواند مودبی برای تدلق حقوق مادی ناشی از آن برای کارمرما باشد .زیرا علی رغت ایمکه مین حکمی از بمد
ه ماده  5بر نمیآید ،پریرمتن شرمو بمد مرکور از ماده  5میتواند سرطح به کارگیری نبوغ و اسرتدداد از سروی
مخترعانی که در اسرررتخدام دیگران هسرررتمد را کاهش دهد .البته اگر کارگر در تولید اختراس در حوزه مدالیت
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تخ ص صی کارمرما از اطمعات وی ا ستفاده نماید ،همانطور که گفته شد مورد میتواند از م صادیق بمد ه ماده 5
باشد .اما صرف تولید اختراس در حوزه مدالیت تخ ص صی کارمرما سبب نمی شود تا ما اختراس را ناشی از استخدام
بدانیت .را که ممکن است شخصی بدون ودود رابطه کارگری ،با آشمایی با حوزه مدالیت تخصصی شخصی دیگر،
اقدام به تولید اختراس نماید.
 -2-3-3اختراع استخدامی در بخش دولتی:
در ایاالتمتحده آمریکا ،اختراعات کارممدان بخش دولتی تابأ دستور ادرایی شماره  10096و ضمایت ادرایی
آن است .این دستور ادرایی توسط رئیس دمهور در سا  1950صادر شده است( Andrew F. Christie, Stuart
D’Aloisio, Katerina L. Gaita,Melanie J. Howlett and Elizabeth M. Webster, 2003, p29د .در سا 1988
توسط دپارتمان بازرگانی این کیور مقرراتی تحت عموان « سیاست یک شکل ثبت اختراس برای حقوق اختراعاتی
که توسررط کارممدان دولتی تولید میشررود» ،برای مدیریت ادرای این دسررتور [در بخش  37از مرموعه قوانین
مدرالی] مقرر شده است.

24

بر اساس بمد شیت از قسمت  501بخش سی و هفتت قوانین مدرالی ،دولت میتواند مالکیت تمامی حقوق و
ممامأ اختراعاتی را که تو سط کارممد بخش دولتی تولید می شود ،به د ست آورد م یروط بر ایمکه 1د اختراس در
طو ساعات کاری کارممد ایراد شده ،یا 2د با استفاده از امکانات ،ترهیزات ،مواد ،بودده ،اطمعات دولت و وقت
و خدمات سایر کارممدان در حا انرام وظیفه تولید شده باشد .و یا 3د اختراس در ارتباط مستقیت و یا در نتیره
وظایف رسمی مخترس بوده باشد.
احراز هر یک از حاالت سرررهگانۀ موق ،به تمهایی کفایت میکمد تا دولت بتواند اختراس کارممد را تملک کمد.
همانگونه که میاهده می شود ،مدالیت در بخش دولتی و ودود رابطه استخدامی به همراه سایر شرایط ،کارممد را
ملزم به واگراری اختراس به دولت مینماید.
اسررتثمایی که میتوان برای این مقرره بیان کرد ،مربوط به زمانی اسررت که میررارکت دولتی در تولید اختراس
تو سط کارممد یمگیر نبا شد ،در این حالت سبب انتقا حقوق مالکیت به دولت ودود ندارد و کارممد میتواند
مالکیت اختراس را برای خود حفظ نماید .در مین مرضرری ،دولت تمها میتواند یک مروز غیر انحصرراری و بدون
پرداخت حق امتیاز برای بهره برداری از اختراس را به دسرررت آورد .لیکن در حالتی که دولت تصرررمیت به ادعای
مالکیت و یا اخر مروز غیر انحصررراری متداقب دسرررتور ادرایی و یا موارد قانونی آن نگیرد ،مالکیت اختراس برای
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کارممد محفوت خواهد بود .الزم به ذکر اسرررت که دولت میتواند در هر دو حالت و محدود به شررررایطی خاص،
مخترس را مکلف به انرام مواردی ون عدم واگراری حقوق اختراس به شرکتهای خاردی نماید.
نکتۀ قابل توده در این قسمت از بحث ،استثمایی است که قانونگرار تدمداً و از طریق تصویب قانون بای_د
در سررا 1980بر این اصررل وارد کرده اسررت .طبق این قانون و برای حمایت از نهاد دانیررگاه و به ممرور ایراد
انگیزه برای سرررمایهگراری در حوز اختراس ،دانیررگاهها از دایر شررمو مسررتخدمان دولتی خارج و با شرررایطی،
مالک حقوق مادی و مدموی اختراس انرام گرمته میباشمد.
طبق قوانین ایران ،رابطۀ ا ستخدامی در دو بخش حقوق خ صو صی و حقوق عمومی مورد توده قرار میگیرد.
تفاوت اساسی در این دو دسته ،ماهیت متفاوت کارمرما است که ممکن است دزء اشخاص حقوق خصوصی و یا
دزء اشخاص حقوق عمومی باشد.
اما به نرر میرسد صرف نرر از ماهیت متفاوت کارمرما در بخش دولتی و خصوصی ،اطمق مودود در بمد هر
از ماد  5قانون سا  1386اختراس استخدامی در بخش دولتی و خصوصی ،را در بر میگیرد .مطابق بمد هرررر از
ماده  5قانون سا :1386
"هد در صررورتی که اختراس ناشرری از اسررتخدام یا قرارداد باشررد ،حقوق مادی آن متدلق به کارمرما خواهد بود،
مگرآنکه خمف آن در قرارداد شرط شده باشد"...
در این ماده واژه کارمرما اطمق دارد و مقید به کارمرمای بخش خصوصی یا دولتی نیده است .بمابراین اطمق
ماده مزبور ،هت کارمرمای بخش خصوصی و هت کارمرمای بخش عمومی را در میگیرد .البته الزم به ذکر است که
این حقوق ،محدود به حقوق مادی ناشررری از اختراس بوده و حقوق مدموی آن ازدمله لزوم قید نام مخترس در
اظهارنامه و گواهی اختراس متدلق به مخترس میباشد.
همانطور که از نص صررریح قانون برداشررت میشررود ،قانونگرار ایران در اختراس اسررتخدامی (خواه در بخش
خصرروصرری یا دولتید اصررل را بر تدلق اختراس به کارمرما قرار داده اسررت ،بر خمف قانونگرار آمریکا که اخترعات
استخدامی کارممدان بخش دولتی را متدلق به خود اییان میداند مگر در صورت ودود شرایطی خاص.
 -3حقوق اختراع استخدامی
در قسمتهای قبل به تفصیل به بیان مرضی پرداختیت که طبق آن اختراس انرام گرمته توسط کارگر متدلق به
کارمرما اسررت .لیکمسررسا اسرراسرری در این مرض ایمسررت که حقوق مدموی و حقوق مادی(مالی و غیرهدممتج از
اختراس دقیقاً متدلق به ه کسی است .در پاسخ به این سسا بررسی خواهیت کرد که در این مرض نام ه کسی
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در برگۀ ثبت اختراس(Patentد بهعموان مخترس ذکر خواهدشرررد .لرا در ادامه ،حقوق مدموی و مادی اختراعات
استخدامی متدلق به کارمرما را با ذکر راهکارهایی برگرمته از نرامات حقوقی به بحث مینییمیت.
 -3-1حقوق معنوی:
در بررسی حقوق مدموی ناشی از اختراس استخدامی ،در مباحث گرشته و برحسب نیاز ،مواردی بیان گردید و
سدی برآن شد که مرز میخصی دهت تفکیک این حقوق با سایر حقوق ناشی از اختراس استخدامی ترسیت گردد.
در این بمد با برر سی روا قانونگراران در سی ستتهای حقوقی مورد بحث ،سدی خواهد شد مو ضوس به صورتی
متمرکز مورد کمکاو قرار گیرد.
بر اسرراس قانون مدار آمریکا ،ورقه ثبت اختراس (Patentد تمها به نام شررخص مخترس صررادر میگردد25.نتیره
مین مقرره ای آن اسررت که ،ورقۀ ثبت اختراس به نام و برای کارگری صررادر میشررود که اختراس را تولید نموده
است .مین مقررهای ثابت است و در هیچ شرایطی تغییر نمیکمد.
بمابراین زمانیکه:
 .1تولید اختراس دزء تدهد مخترس باشد.
 .2کمک کارمرما در ایراد اختراس نقش داشته باشد
 .3تولید اختراس در طو دوره استخدام صورت گرمته باشد.
 .4در تولید اختراس از ممابأ کارمرما استفاده شده باشد
و به طورکلی در تمام مواردی که سبب واگراری و یا الزام به واگراری اختراس از سوی کارگر به کارمرما ودود
دارد نیز صدور ورقه ثبت اختراس به نام و برای مخترس انرام خواهد شد(Karin Reinholdsson, 2002, p 35د .این
الزام برگرمته از قانون اسرراسرری ایاالت متحد آمریکا اسررت که در بخش "مالکیت مکری" به طور صررریح بیان
میدارد:
" کمگره ملزم ا ست  ...و به ارتقاء دانش و همرهای کاربردی از طریق حمایت از مسلفان و مخترعان برای مدتی
محدود و در راستای اعطای حق انحصاری به تشلبفات و اختراعات آنها".

26

در حقوق ایرانبهمودب بمد ه ماده  5تمها حقوق مادی اختراس ناشرری از اسررتخدام متدلق به کارمرما اسررت .از
مفهوم مخالف بمد مرکور اسررتفاده میشررودکه حقوق مدموی اختراس متدلق به کارگر اسررت .اما موارد و مصررادیق
;)”U.S.C. § 111 (“An application for patent shall be made, or authorized to be made, by the inventor .. . .
35 U.S.C. § 115
(“The applicant shall make oath that he believes himself to be the original and first inventor ….”); 35 U.S.C. § 116 (“When an
invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly . . . .”); 37 C.F.R.(Code of Federal Regulations
Patents, Trademarks, and Copyrights) § 1.41(a) (“A patent is applied for in the name or names of the actual inventor or inventors”).
 -26قابل دسترسی در پایگاه اینترنتی http://constitutionus.com/
25
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حقوق مدموی در قانون سا  86میخص نیده است .تمها در بمد "و" از ماده مرکور آمده است " نام مخترس در
گواهیمامه اختراس قید میشررود مگر این که کتباً از اداره مالکیت صررمدتی درخواسررت کمد که نامش ذکر نیررود.
هرگونه اظهار یا تدهد مخترس مبمی بر این که نام شرررخص دیگری بهعموان مخترس قید گردد ،ماقد اثر قانونی
ا ست" .لرا باید گفت حقوق مدموی تمها شامل حق نام مخترس (ذکر نام بهعموان مخترس بر روی ورقۀ ثبتد ا ست
و این حق نام در مقابل حقوق مادی مرکور در بمد ه خواهد بود.
این بدان مدمی است که کارگر صاحب حق مدموی ذکر نام در ورقه پتمت است و از سوی دیگر کامرما صاحب
تمام حقوق مادی اختراس ا ستخدامی (با در نرر گرمتن شرایطد میبا شد و حق بهرهبرداری انح صاری و تراری از
این اختراس را خواهد داشت.
نکته قابل توده در این بمد آنست که ،به نرر میرسد در دو نرام حقوقی مورد بحث ،اصل را بر تحقق مالکیت
مدموی کارگر مخترس بر اختراس اسررتخدامی میدانمد و ظهور این حق را میتوان بهعموان نمونه در درج نام کارگر
مخترس در ورقۀ ثبت اختراس دید.
 -3-1حقوق مالی
در این بمد به طور اخص به برر سی حقوق مالی بهعموان بخ یی از حقوق مادی نا شی از اختراس ا ستخدامی و
تدلق این حقوق به کارمرما میپردازیت .پیش از ورود به بحث باید گفت که اصل تدلق اختراس (شامل حقوق مادی
و مدموید به مخترس که بهعموان مثا از اطمق قانون ا سا سی ایاالت متحده نیز قابل ا ستمباط ا ست ،در شرایط
مختلف تخ صیص داده شده ا ست .بد ضاً ،کارمرما بهعموان سرمایهگرار در بخش پژوهش ،برای تملک سهمی از
اختراس انرام گرمته محق ا ست .به بیانی میتوان گفت ،در اکثر موارد هدف ا صلی سرمایهگراری انرام شده برای
کارمرما اسررتفاده از "حق انحصررار ممفی" ناظر به بیرون راندن دیگران برای مدتی مدین از ممامأ مالی ناشرری از
اختراس ،بوده است(Timo Minssen, Ass. Prof., 2011د.
از نرر ت وری و بهعموان قاعده اصلی درنرام حقوقی ایاالتمتحده آمریکا ،شخص مخترس مالک اختراس خویش
ا ست(Karin Reinholdsson, 2002, p34د .این بدان مدمی ا ست که عموه بر درج نام مخترس در ورقه ثبت اختراس
که ذکر آن گرشررت ،سررایر حقوق مربوط به اختراس نیز بدواً در مالکیت مخترس به ودود میآید .در این خصرروص
ماد  154از بخش  35قانون مالکیت مکری ایاالت متحده بیان میدارد که:
" این حق مالکیت به مخترس این امکان را میدهدکه اگر اختراس انرام گرمته مح صو با شد ،وی دیگران را از
ساخت ،استفاده ،عرضه برای مروش ،مروش یا واردات اختراعی ممموس کمد .همفمین اگر اختراس مرایمد باشد ،وی
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از اسررتفاده ،عرضرره برای مروش و مروش محصرروالت ناشرری از آن مرایمد در سررراسررر کیررور آمریکا و واردات آن
محصوالت به کیور آمریکا دلوگیری کمد".

27

حا اگر شررخص مخترس ،اختراس خود را به دیگری واگرار کمد ،شررخص انتقا گیرنده از این حقوق برخوردار
خواهد شد .در قانون اختراعات دولت مدرا آمریکا نیز صریحاً به این موضوس اشاره شده است.
" شخص صاحب اختراس ،وراث یا انتقا گیرنده قانونی اختراس ،دارای حقوق انحصاری ناشی از اختراس خواهمد
بودKarin Reinholdsson, 2002(".د.
لرا اگر کارگری که اختراعی را تولید میکمد و این اختراس متدلق به کارمرما باشد ،شخص کارمرما دارای کلیه
این حقوق ،در ایاالتمتحده آمریکا خواهد بود.
به نرر میرسررد اصررل تملک (مادی و مدموید اختراس برای مخترس ،توسررط قانونگرار ایران نیز پریرمته شررده
است .طبق قوانین ایران از آندایی که مالکیت مخترس مطابق اصل و قاعده است ،مالکیت شخصی دیگر بر حقوق
مادی اختراس انرام گرمته اسرررتثماء بر اصرررل اسرررت و مدعی باید با دالیل قراردادی یا قانونی این ادعا را ثابت
کمد( صالحی ذهابی1388 ،د .اگر کارمرمایی بتواند تدلق حقوق مادی اختراس را به خود اثبات نماید ،تمامی حقوق
مرکور در بمد الف و

ماده  15را خواهد داشت.

28

نتیجه گیری:
 -1در حقوق ایران تمها بمد ه ماده  5قانون سا  1386که مقرره ای کوتاه ا ست ،به مو ضوس مهت اختراعات
ا ستخدامی اخت صاص یامته ا ست .عموه بر م یخص نبودن حدود این مقرره پر س یهای متدددی در مورد مالکیت
اختراعات ا ستخدامی ودود دارد که این مقرره پا سخگوی آنها نی ست و باید با تف سیر آن از طریق بهره گیری از
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)U.S.C. § 154 (a)(1
 -28به موجب بند الف و ب ماده  15قانون سال  " 1386الف -بهرهبرداریازاختراعثبت شدهدرایرانتو ساا شخا صیغیرازمالكاختراع ،م شروطبهموافقتمالكآنا ست
.بهرهبرداریازاختراعثبتشدهبهشرحآتیخواهدبود:
 -1درصورتیكهاختراعدرخصوصفرآوردهباشد:
اولساخت ،صادراتوواردات ،عرضهبرایفروش ،فروشواستفادهازفرآورده.
دومذخیرهبهقصدعرضهبرایفروش ،فروشیااستفادهازفرآورده
 -2صورتیكهموضوعثبتاختراعفرآیندباشد:
اول-استفادهازفرآیند.
دوم-انجامهریكازمواردمندرجدرجقء()1بند(الف)اینمادهدرخصوصكاالهاییكهمستقیماًازطریقاینفرآیند
بهدستمیآید.
ب -مااا ل ك م ی تواناادبااارعااا ی ت بنااد( ج ) ا ی نماااد هوماااده( )17ع ل ی ه هرشااااخصاااا ك هباادوناااجااازهاااو ب هر ه بردار یهااا ی مناادرجاادر بنااد ) ا لف
(راانجامدهدوبهحقمخترعتعدیكندویاعملیانجامدهدکهممكناستمنجربهتعدیبهحقمخترعشود ،به دادگاهشكایتكند.
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نتایج حاصله از مطالده تطبیقی پاسخ داد .لرا قانونگرار باید با این مقرره را تیریح نماید و حدود آن را میخص و
ابهامات را برطرف نماید.
 -2درحررررررررررررقرررررررررررروقررررررررررررکیررررررررررررررورآمررررررررررررریررررررررررررکررررررررررررا،
صررررمودودیکرابطهاسرررتخدامیبیمکارگرمخترعوکارمرمامودبیبرایتملکاختراعکارگرتوسرررطکارمرماای رادنمیکمد.
بلکهقاعدهآناسررتکهمخترعاعمازمسررتخدمیا غیرمسررتخدم ،مالکتمامحقوقماشرریازاختراعخوییرراسررت .اسررتثمای
ایررمررقرراعرردهررآنرراسرررررتررکرره-1برررایررکررارگرررمررشمرروریررترراخررتررراعرریررودررودداشرررررتررهبرراشرررررد.
بهدبارتدیگرکارگربرایتولیداختراعاسرررتخدامیررردهباشررردوهدمازاسرررتخدامحل یک میرررکلفمیخاصررریباشرررد.
اختراعفمیمکارگریمتدلقبهکارمرمااست.دکتریماستخدامبرایتولیداختراعدرخصوصکارگرانتحقیقوتوسدهدمومیمیزاعما
لمیشرررود .باراث باتودود مشموری تاخترای

برای کارگربرع هده کارمر مااسرررت .درکیرررورا یاالتمت حد هامری کا،

دادگرراههررامرردرریررارهررایرریرررابرررایررترردرریرریررمررودررودمررشمرروریررترراخررترررایرریرربرررایررکررارگررربررهررکررارمرریبررمرردنررد،
امادرمرموعبهصورتدلخواهانهدکتریماستخدامبرایتولیداختراس را اعمالمیکممد.اگرکارگرمشموریتاختراعیمداشتهباشد،
کرررارمررررمرررادیرررگررررنرررمررریتررروانررردبرررهرررمرررالرررکررریرررتررراخرررترررراعرررامررریررردواربررراشررررررد.
امااگراختراعدرطولسرراعاتکارکارگرتولیدشرردهباشرردیاباوظایفیررغلیکارگرمرتبطباشرردیاکارگربااسررتفادهازامکانات،
ابرررزارودیرررگرررر مرررمرررابرررأ کرررامررررمرررا ،اخرررترررراعرررراترررولررریررردکرررردهررربررراشررررررد،
درایمحالتکارمرمامستحقحقیرزئیدرارتباطبااختراعاستکهایمحقدرقالبیکلیسانسغیرانحصاریبرایادراواستفادهازاختراس
مررررردرررررروف

برررررهright

shop

ظررررراهررررررمررررریشرررررررود.

در

ایرررررن

کیرررررررور

مالکیتاختراعاتکارممدانبخیدولتیفمانفهدرطولساعاتکاریککارممدایرادشده باشدیابااستفادهازامکانات ،مواد ،بودده،
اطررمعرراترردولررتررووقررترروخرردمرراتسررررایرررکررارمررمرردانرردرحرراالنرررررامرروظرریررفررهررتررولرریرردشرررردهرربرراشررررد
یادرارتباطمستقیمودرنتیرهوظایفرسمیمخترعبودهباشمد ،متدلقبهدولتاست.
 -3درحقو قایران قدر متیقن ازب مده ماده 5قانونسررررا  ،1386ودود مشموری تاختراعیبرای کارگراسررررت .به
عررربرررارتررردیرررگرررراخرررترررراعرررمررراشرررررریرررازاسررررررترررخررردامرررمررررکررروردرایرررمررربرررمرررد،
بهمدمایاختراعیاستکهاستخدامسببپرورشوتولیدآنیدهاست.باراثباتودودمشموریتاختراعیوبهتدبیردیگراختراعماشیازا
سررررتررخرردامرربرررعررهرردهررکررارمرررمررااسررررت .اگرررکررارگرررمررشمرروریررترراخررتررراعرریررمررداشررررتررهرربرراشررررد،
امررابررااسررررتررفررادهررازامررکررانرراترریررااطررمعرراتررکررارمرررمررابررهررتررولرریررداخررتررراعررمرربررادرتررمررمررایررد،
در میمفرضیمیزمیتوانآنرام یمولبمدهماده5وناشیازاستخدامدانست ( در حالیکه در حقوق آمریکا ایمگونه نیستد.
در این مرض بقاء مالکیت اختراس برای کارگر و امکان اخر لی سانس غیر انح صاری یرای کارمرما و یا تدلق مالکیت
اختراس به کارمرما و الزام وی به پرداخت پاداش مطابق نرر کارشررماس میتواند بین ممامأ کارگر و کارمرما تداد
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ایررررررررررررراد

کررررررمررررررد،

الرررررربررررررترررررره

راهررررررکررررررار

او

مررررررردررررررح

ا ست.همفمیمباتودهبهاطمقبمدهازماده5میتوانگفتایمبمداختراعاتکارممداندولتیرانیز شاملمی شودولرامالکیتاختراعا
تکارممداندولتیفمانفه اسررتخدام برای تولید اختراس باشررد متدلق به دولت اسررت و یا اگر کارممد از ممابأ کارمرما
برای اختراس استفاده نماید ،همان تفسیر گفته شده در مورد کارگران ادرا خواهد شد.
 -4درحقوقررآمریکرراورقهثبررت اختراعبرره نررامکررارگریصررررادرمیشرررودکهرراختراعراتولیرردنمودهرراسررررت،
حتیرردرمواردیکهسرررببواگرررارییرراالزامبهواگررراریرراختراعرراز سرررویکررارگربهکررارمرمرراودودداشرررتررهبرراشررررد.
مطررابقمفهوممخررالفبمرردهمرراده5قررانونسررررا  ،1386حقوقمدمویرراختراعرراسرررتخرردامیمتدلقبهکررارگراسررررت،
هر مدمصادیقحقوقمدمویمیخصمیدهاست .امامطابقبمد(ودازهمیمماده ،ناممخترعدرگواهینامهاختراعدردمیشود،
مگرایم که کت باًازاداره مالکیتصرررمدتی درخواسرررتک مد که نام اوذکرنیرررود .ا مادرهرصرررورت مامیرررخصررر یدیگر
بهعموانمخترعرکرنمیشود.
 -5درحقوقآمریکاسررایرحقوقمربوطبهاختراعازدملهایمکهاگراختراعمحصررو باشررددیگرانازسرراخت ،اسررتفاده،
عرررضرررررهرربرررایررفررروشررررریرراوارداتررمررمرردررمرری کررمرردواگرررمرررآیررمرردبرراشررررردازاسرررررتررفرراده،
عرضررهبرایفروشررومروشررمحصرروالتماشرریازآنفرآیمددرسررراسرررآمریکاووارداتآنمحصرروالتبهآمریکادلوگیریمیکمد،
برردواًدرمررالکی تمخترعبهودودمیآیررد .لرررااگرکررارگریرراختراعراتولیرردکممرردومتدلقبهکررارمرمررابرراشررررد،
کارمرمادارایکلیهایمحقوقخواهدبود.
 -6درحقوقایرانمیزبهمررمیرسداصلتملکمادیومدمویاختراعبرایمخترعازسویقانونگرارپریرمتهشدهاستومالکیت
شررخصرردیگربرحقوقمادیاختراعانرامگرمتهاسررتثماییبراصررمسررتوبایداثباتیررود .همفمیماگرکارمرماییبتواندتدلق
اختراعاستخدامیبهخود رااثباتکمد ،تمامیحقوقمرکوردربمدالفوبازماده  15راخواهدداشت.
 -7در نرام حقوقی آمریکا کارگرانی که ارتباط نزدیکی با شرررکت کارمرما داشررته و اطمعات اختصرراصرری و
محرمانه شرررکت کارمرما را در اختیار دارند ،براسرراس یک تدهد امانی و تحت شرررایطی ملزم به واگراری اختراس
خود به شرکت ه ستمد .نمایمدگان ا شخاص حقوقی مانمد صاحب مم صبان و مدیران که موقدیت رده باالیی در
شرررکت دارند ،همفمین سررهامدار دارای اکثریت سررهام شرررکت ،مدیر و نایب رئیس مروش شرررکت را بهعموان
کارگران با تدهد امانی محسررو میشرروند .کارگران دارای تدهد امانی ملزم به عدم رقابت با شرررکت هسررتمد .در
حقوق ایران باید بین مدیران موظف و غیرموظف قائل به تفکیک شررد .قرارداد کار مدیران موظف با شرررکت تابأ
مقررات ویژه ای نیسررت و اگر اختراعی در موضرروس قرارداد کار تولید شررود ،میررمو نرام اختراعات اسررتخدامی
می شود .اما مدیران غیرموظف رابطه ا ستخدامی با شرکت ندا شته و اختراعات ای یان نیز م یو بمد ه ماده 5
قانون سا  1386نمی شود .مدیرعامل شرکت نیز کارگر شرکت محسو نمی شود و اختراعات تولید شده توسط
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وی را نیز نمیتوان اختراس اسرررتخدامی دانسرررت ،مگر ایمکه وی موظف بوده و در هار و قرارداد کار ،کارگر
مح سو

شود .البته بهمودب ق سمت او ماده  133الیحه قانونی ا صمح ق سمتی از قانون ترارت م صو

سا

 ،1347مدیران و مدیرعامل شرررکتهای سررهامی متدهد به عدم رقابت با شرررکت هسررتمد .با تدمیت این تدهد به
اختراعی که توسررط مدیر و با اسررتفاده از اطمعات تحت اختیار او تولید شررده اسررت ،میتوان قائل شررد که مدیر
حقوق کامل مخترس را نسبت به اختراس نداشته باشد و یا حتی ملزم به واگراری اختراس خود به شرکت باشد.
پیشنهاد:
با توده به مطالب بیان شده پییمهاد میشود بمد ه ماده  5قانون سا  1386به این صورت اصمح شود:
" در صورتی که کارگریا کارممدی برای تولید اختراس یا به کارگیری نبوغ خود استخدام شود ،حقوق مادی آن
متدلق به کارمرما خواهد بود ،مگر آن که خمف آن در قرارداد شرط شده با شد .همفمین اگر کارگر یا کارممدی
برای تولید اختراس اسررتخدام نیررود اما از ممابأ و امکانات کارمرما برای تولید اختراس اسررتفاده کمد ،کارمرما مروز
بهره برداری غیرانحصاری از اختراس مزبور را خواهد داشت".
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The comparative study of the rights of ownership of employee’s invention in
case the parties remain silent in contract in Iran and US law
Abstract:
When an Expert employee invents an invention when hired, we should consider
both the resources of the employer which need to be beneficial and could not be
neglected and the ingenuity of the inventor which if not supported properly, would
result in the lack of motive for invention in him. As a result we must make a balance
between these two factors. Sometimes the contractors serve their interests by using
the sovereignty will, but in cases that the contractors remain silent about this issue,
it is the law that should serve their interests by an approach that is seeking justice.
In Iran’s legal system, there is only one clause about the employee’s invention which
is the fifth article of the laws of inventions, Industrial designs and trademarks,
approved in 2007. This law has made a lot of ambiguities regarding this issue by
dealinggenerally and ambiguously with it. In this article the rights of ownership of
employee’s inventionin case the contractors remain silent has been investigated and
the goal has been to present a worthy interpretation of the above mentioned law and
to provide with beneficial conclusions for both the employers and the employees by
comparatively studying the issue in Iran and the US law.
The authors of this article finally came to the conclusion that if an employee is
hired to deploy his ingenuity, the ownership of the invention belongs to the employer,
but if the employee is not hired to make an invention despite using the resources of
the employer to make an invention, the ownership of the invention belongs to the
employee and the employer deserves the non-exclusive license of that invention.
Keywords: Invention, Employment, Employee, Employee’s Invention, Ownership
of Invention.

57

