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 پاتېنت ھوقۇقىغا قانداق ئىلتىماس قىلىدۇ؟
 

 بىلىمخۇمار
 كۈنى-40ئاينىڭ -6يىلى -4102

 
 
 

بىلىمخۇمار »مۇنبىرىگە باغداش  ئىسىملىك بىر قېرىندىشىمىز« motiwarlar»تۈنۈگۈن 
دېگەن تېمىدا  [0] «لىھەت سورايمىزئاكىمىزدىن توردا پاتېنت ئىلتىماس قىلىش توغرىسىدا مەس

ما چىقىرىپ، مەندىن تور ئارقىلىق پاتېنت ھوقۇقىغا ئىلتىماس قىلىش ئىشىنى بىر قىسقا ياز
قانداق قىلىدىغانلىقىنى سوراپتۇ. مېنىڭ جۇڭگونىڭ ھازىرقى پاتېنت ھوقۇقىغا ئىلتىماس 
قىلىش رەسمىيەتلىرى ھەققىدە ھېچ قانداق بىلىمىم يوق. ئەمما، ئامېرىكىنىڭ بۇ جەھەتتىكى 

يىلىغىچە بولغان -4112يىلىدىن -4111خەۋىرىم بار. يەنى، مەن ئىشلىرىدىن خېلى ئوبدان 
( optical fiberتاال )-ۆپرەك خادىمى بار، نۇرلۇقكىشىدىن ك 211ئارىلىقتا ئامېرىكىدىكى 

خەۋەرلىشىش ئۈسكۈنىلىرى ئۈچۈن ئوپتىكا زاپچاسلىرى اليىھىلەپ ياساپ چىقىرىدىغان بىر 
ۆججىتىنى تەستىقلىغۇچى بولۇپ ئىشلىگەن ئىدىم. يۇقىرى تېخنولوگىيە شىركىتىدە پاتېنت ھ

پارچىسى بار بولۇپ، ئۇنىڭ ئىككىسىگە مەن ئۆزۈم  2مەن ئېرىشكەن ئامېرىكا پاتېنت ھوقۇقىدىن 
 Sandiaدۆلەت تەجرىبىخانىسى ) رسىگە بولسا مەن ئامېرىكا ساندىئايالغۇز ئېرىشكەن، قالغان بى

National Laboratoryن بىللە ئېرىشكەن ئىدىم. ۇتەخەسسىسلەر بىلە( دىكى بىر گۇرۇپپا م
شۇڭالشقا باشقا قېرىنداشالرنىڭمۇ پايدىلىنىشى ئۈچۈن مەن مەزكۇر يازمىدا ئامېرىكىدا پاتېنتىغا 

 تىمەن.ۆباسقۇچالرنى قىسقىچە تونۇشتۇرۇپ ئ-ئىلتىماس قىلىشتىكى قەدەم
 

بولۇپ، ئۇنىڭ ئىككى ئامېرىكىدا ئۆزى غۇلجىلىق ئۇيغۇر، ئېرى تۈرك بىر ھەدىمىز بار 
ئوغلى بار. ئۇنىڭ بىر ئوغلى ئادۋوكاتلىق كەسپىدە ئوقۇپ، ئوقۇش پۈتتۈرگەندىن كېيىن بىر 

بولۇپ ئىشلىدى. كېيىن ئۇ خىزمەت ئالمىشىپ، بىر « شىركەت پاتېنت ئادۋوكاتى»مەزگىل 
لىۋاتىدۇ. ئالىي مەكتەپنىڭ ئادۋوكاتى بولدى. مېنىڭ بىلىشىمچە ئۇ ھازىرمۇ ئاشۇ خىزمەتنى قى

چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرالر ئىچىدە پاتېنت ئادۋوكاتلىقى كەسپى بىلەن شۇغۇللىنىدىغان ياكى 
ان كىشىلەردىن مەن بىلىدىغىنى پەقەت شۇ بىر ئۇكىمىزال بار. مەن ئۇ قشۇغۇللىنىپ باق

 ئۇكىمىزنى ئوبدان بىلىمەن. لېكىن، ئۇ ئۇكىمىز ئۇيغۇرچىنى بىلمەيدۇ، ھەمدە ئۇيغۇرالر بىلەن
ئەمەس، ئادەتتە پەقەت تۈركلەر بىلەنال ئارىلىشىدۇ. مېنىڭ بۇ يەردە بۇ گەپلەرنى دېيىشىمدىكى 

دېگەن كەسىپتە بىر بوشلۇق بار. « پاتېنت ئادۋوكاتى»سەۋەب، چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرالردا ھازىر 
 يمەن.يوق، ئۇنى بىلمە-ئۇيغۇر دىيارىدا مەزكۇر كەسىپ بىلەن شۇغۇللىنىدىغان ئۇيغۇرالر بارمۇ

 
ھەر قانداق بىر ئادەم بىرەر پاتېنت ھوقۇقىغا ئىلتىماس قىلماقچى بولىدىكەن، ئۇ ئالدى 

شى جەھەتتىن ۈلۈزىپ چىقىشى كېرەك. بۇ ھۆججەت تۈزيې« پاتېنت ھۆججىتى»بىلەن بىر 
ئىلمىي ماقالىلەرگە بىر ئاز ئوخشاپ قالىدۇ. بىر ئوخشىمايدىغان يېرى، بۇ ھۆججەتتە 

شكەن يېڭىلىق ئىنتايىن تەپسىلىي، ئىنتايىن ئېنىق، ۋە ئىنتايىن كەشپىياتچى ئېرى
چۈشىنىشلىك قىلىپ يېزىلىشى كېرەك. زۆرۈر بولغاندا ئۇنىڭدا بىرىنچى، ئىككىنچى دېگەندەك 
نومۇر قويۇلغان ئابزاسالر ياكى بۆلۈملەر ئىشلىتىلىشى كېرەك. بۇ ھۆججەتنىڭ تىلى ئىلمىي 
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پىي تىلالر بولۇپ، پاتېنت ھوقۇقى ئادۋوكاتىنىڭ بىر ۋەزىپىسى ماقالىلەردە ئىشلىتىلىدىغان كەس
غا تەرجىمە قىلىش بولىدۇ. يەنى، ئامېرىكىدا « قانۇن تىلى» بۇ ھۆججەتنى ئادەتتىكى تىلدىن

ئادەتتە ئىشلىتىلىدىغان يېزىق تىلى بىلەن قانۇندا ئىشلىتىلىدىغان تىلالر ئوتتۇرىسىدا بىر ئاز 
 كۆپ ئىشلىتىلىدۇ.  ( الرclaim« )جاكارلىما»رىدە پەرق بار. قانۇن ھۆججەتلى

 
مېنىڭ بۇالرنى تىلغا ئېلىشىمدا مەلۇم مەقسىتىم بار. ئۇ بولسىمۇ، پاتېنت ھۆججىتى 
ناھايىتى تەپسىلىي يېزىلىدىغان بولغاچقا، پاتېنت ھوقۇقى ھەقىقىي تۈردە قوغدالمايدىغان 

قىلغان يېڭىلىقنى ئوغرىاليدىغان  دۆلەتلەردە بۇنداق پاتېنت ھۆججىتى باشقىالرنىڭ سىز
ۋاسىتىسى بولۇپ قالىدۇ. يەنى، رەسمىي تەستىقالنغان پاتېنت ھۆججەتلىرى ئادەتتە 
ھەممەيلەننىڭ كۆرۈشىگە قويۇپ قويۇلىدىغان بولغاچقا )ئامېرىكىدا مۇشۇنداق بولۇپ، جۇڭگودا بۇ 

لىنىپ سىزنىڭ ئىش قانداق ئۇنى بىلمەيدىكەنمەن(، بەزىلەر ئاشۇ ھۆججەتتىن پايدى
يېڭىلىقىڭىزنى بىۋاسىتە ئوغرىلىيااليدۇ. يەنە بەزىلەر بولسا سىزنىڭ پاتېنت ھۆججىتىڭىزدىن 
بىرەر ئاجىزلىقنى تېپىپ، سىز كەشىپ قىلغان نەرسىنى ياساپ چىقىپ، قانۇنىي جاۋابكارلىققا 

رەر سۆز خاتا ئۇچرىمايدۇ. يەنى، ئەگەر سىزنىڭ پاتېنت ھۆججىتىڭىزنىڭ ئەڭ نازۇك يېرىدىكى بى
نى ئىناۋەتسىز « جاكارلىما»ئىشلىتىلىپ قالغان بولسا، باشقىالر سىز ئوتتۇرىغا قويغان 

 قىلىۋېتەلەيدۇ. مۇشۇنداق ئىش بۇرۇن مېنىڭ بېشىمدىن بىر قېتىم ئۆتۈپ باققان.
 

 01يىلدەك ۋاقىت ئىچىدە ئۇيغۇر دىيارىدىكى ياش كەشپىياتچىالردىن نەچچە  01ئالدىنقى 
ا خەت يېزىپ، ئۆزلىرىنىڭ كەشپىياتلىرىنى ماڭا دەپ بەردى. ئۇالرنىڭ بىر قىسمى كىشى ماڭ

بولسا مەندىن پاتېنت ھوقۇقى ھەققىدە مەسلىھەت سورىدى. ھەر قېتىم ئاشۇنداق ئۇكىالرنى 
پاراسىتىگە ئاپىرىن ئوقۇدۇم. ھېلىقى -بىلگەندە، مەن بىر تەرەپتىن ئۇيغۇرالرنىڭ ئەقىل

تەسىرلەندىم. يەنە بىر تەرەپتىن ئىنتايىن ئازابالندىم. مېنىڭ ئۇكىالردىن ئىنتايىن 
ئازابلىنىشىمدىكى سەۋەب، يېڭىلىق ياراتقان ئاشۇ ئۇكىالرنىڭ ئۆز كەشپىياتلىرىنى بىرەر 
ئىقتىسادىي ئۈنۈمگە ئېرىشتۈرەلمەي، ماڭىدىغانغا يول تاپالماي، تەلمۈرۈش، تەلپۈنۈش، بېشىغا 

كۈتۈش بىلەن ئۆتۈپ كېتىشىدۇر. خېلى كۆپ ئۇكىالر مەندىن بىرەر بەخت قۇشىنىڭ قونۇشىنى 
ئامېرىكا پاتېنت ھوقۇقى ئېلىشنىڭ مۇمكىنچىلىكى ھەققىدىمۇ سوئال سورىدى. باشقا ھەر 
قانداق دۆلەتنىڭ بىر ئادىمى ئامېرىكا پاتېنتىغا ئىلتىماس قىالاليدۇ. ئەمما، ئامېرىكىدا بىر 

دولالر ئەتراپىدا پۇل كېتىدۇ. كۆپىنچە ئۇيغۇر  مىڭ 01پاتېنت ھوقۇقىغا ئېرىشىش ئۈچۈن 
غان ئۆتكەلدۇر. بۇ ئىشتىكى ئىككىنچى ئۆتكەل بولسا، ياشلىرى ئۈچۈن بۇ بىر يەڭگىلى بولمايدى

چەت ئەلدە بۇ ئىشقا ياردەملىشىپ بېرىدىغان بىرەر تونۇشىنىڭ يوقلۇقىدۇر. مەن ئاشۇنداق 
ئۇكىالرغا ئىنتايىن ئىچ ئاغرىتتىم. ئىنتايىن ھېسداشلىق قىلدىم. ئەمما ئۆزۈم بەك ئالدىراش 

ا ئېرىشىش جەريانى ئىنتايىن كۆپ ۋاقىت تەلەپ بولغاچقا، ھەمدە ئامېرىكا پاتېنت ھوقۇقىغ
ئۇيغۇرالرغا ياردەم . ئۇكىالرغىمۇ ياردەم قىاللمىدىم قىلىدىغان بولغاچقا، بۇ جەھەتتە مەن بىرەر

قېرىنداشالر ئۈچۈن قىلسا بولىدىغان ئىشالرنىڭ بىرى مانا ئامېرىكىدىكى قىلىشنى ئويالۋاتقان 
 ز مەن بىلەن ئاالقىلىشىڭ.مۇشۇ. ئەگەر بۇ ئىشقا قىزىقسىڭىز، سى

 
بۇ ساھەدە مەن كۆرگەن ئەڭ ئېچىنىشلىق ئىشالرنىڭ بىرى مۇنداق: ئۇيغۇر دىيارىدىكى بىر 
ئۇكىمىز بىر قانچە يىلنىڭ ئالدىدا بىر يېڭىلىقنى كەشىپ قىلىپ، ئۇنى پاتېنت قىلىشقا 

ىچكىرى ئۆلكىلەردىكى ياردەم بېرىدىغان ئورۇن ئىزدەيدۇ. كېيىن بۇ ئىشقا ياردەم قىالاليدىغان ئ
مىڭ سومغا سېتىۋالماقچى بولىدۇ.  451بىر شىركەتنى تاپىدۇ. ئۇ شىركەت بۇ يېڭىلىقنى 
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ھەمدە ھېلىقى ئۇكىمىزدىن پاتېنت ھۆججىتىنى ئەۋەتىپ بېرىشنى تەلەپ قىلىدۇ. ئۇ ئۇكىمىز 
ۇپ پاتېنت ھۆججىتىنى ئەۋەتىپ بېرىدۇ. لېكىن ھېلىقى شىركەت ئۇنىڭدىن كېيىن جىم بول

كېتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئۇكىمىز نۇرغۇن چىقىم تارتىپ، ھېلىقى شىركەتنى ئىزدەپ بارسا، 
دەپ، ئۇنىڭ بىلەن كۆرۈشكىلى ئۇنىمايدۇ. « سېنى تونۇمايمىز»ھېلىقى شىركەت ئۇ ئۇكىمىزغا 

مېنىڭ بىلىشىمىزچە ئۇ ئۇكىمىز شۇنداق قىلىپ ئۆزىنىڭ كەشپىياتى بىلەن ھېچ قانداق 
 ئۈنۈمگە ئېرىشەلمىدى.ئىقتىسادىي 

 
( First-to-invent« )بىرىنچى بولۇپ كەشىپ قىلغانالر»ئامېرىكا پاتېنت ھوقۇقىنى بۇرۇن 

بىرىنچى بولۇپ پاتېنت ھوقۇقىغا ئىلتىماس قىلغان »بېرەتتى. ئەمما كېيىن ئۇنى 
غا پاتېنت ھوقۇقى»( ئۆزگەرتتى. شۇنىڭدىن كېيىن First-inventor-to-file« )كەشپىياتچىالر

( دېگەن بىر يېڭى ئىش Provisional Application for Patent« )ۋاقىتلىق ئىلتىماس قىلىش
ش مۇددىتى رەسمىي ئىلتىماسنىڭكىدىن نىڭ تەستىقلىنى« ۋاقىتلىق ئىلتىماس»چىقتى. 

ساالھىيىتىگە ئاسانال « بىرىنچى بولۇپ ئىلتىماس قىلغۇچى»كۆپ قىسقا بولغاچقا، بۇ ئارقىلىق 
لى بولىدۇ. ھەمدە بۇنىڭغا پۇل ناھايىتى ئاز كېتىدىغان بولۇپ، مەن ھازىر تورالرنى ئېرىشىۋالغى

. شۇڭا ھازىر نۇرغۇن كىشىلەر ئالدى [4]دولالر كېتىدىكەن  461 – 65ئىزدەپ باقسام ئۇنىڭغا 
« ۋاقىتلىق پاتېنت»كە ئىلتىماس قىلىدۇ. ئەمما، بۇ « ۋاقىتلىق پاتېنت»بىلەن مۇشۇ 

 غا ئىگە بولمايدۇ.« پاتېنت ھوقۇقى»اتېنتقا ئۆزگەرمەيدىكەن، ئۇ نورمال كېيىنچە رەسمىي پ
 

نەپەر مۇتەخەسسىسلەرنى  511مەن بۇرۇن مۇنداق بىر ئىشنى ئاڭلىغان: ياپونىيە ھۆكۈمىتى 
يىغىپ بىر شىركەت قىلىپ، مەخسۇس يېڭىلىق يارىتىپ پاتېنت ئېلىش ئىشى بىلەن 

ياكى ئاشۇ پاتېنتالرنىڭ « بىلىم ھوقۇقى»بەسى ان. بۇ شىركەتنىڭ كىرىم مەنشۇغۇلالنغ
پەندە تەرەققىي قىلغان مىللەتلەر مانا مۇشۇنداق يول -ھوقۇقىنى سېتىش بولغان. ئىلىم

 بىلەنمۇ پۇل تاپااليدۇ.
 

 globalپاتېنت ھوقۇقى ئادەتتە ئىككى خىل بولىدۇ. ئۇنىڭ بىرى خەلقئارا پاتېنت ھوقۇقى )
patentۇم بىر دۆلەتنىڭ پاتېنت ھوقۇقى، مەسىلەن، ئامېرىكا پاتېنت (، يەنە بىرى بولسا مەل

 (. US Patentھوقۇقى )
 

 :[2]اتېنت ھوقۇقىغا ئېرىشىشنىڭ قەدەم باسقۇچىلىرى تۆۋەندىكىسى ئامېرىكا پ
 
سىزنىڭ كەشپىياتىڭىز بۇرۇن باشقىالر تەرىپىدىن پاتېنت ھوقۇقىغا ئېرىشىپ ( 0)

ەتلىرىنى تەكشۈرۈپ، ئۆز كەشپىياتىڭىز بىلەن بولۇنغانمۇ؟ سىز پۈتۈن پاتېنت ھۆجج
مۇناسىۋەتلىك بۇرۇنقى پاتېنتالرنى كۆرۈپ چىقىڭ. ئەگەر باشقىالر پاتېنت قىلىپ بولغان بولسا، 

 سىز ئىلتىماس قىلماڭ. مۇشۇ يەردە توختاپ قېلىڭ.
 
پاتېنت ھوقۇقىغا ئىلتىماس قىلماقچى؟ اليىھە پاتېنتى،  سىز قايسى خىلدىكى (4)
نتىدىن بىرىنى ( پاتېUtilityۈك پاتېنتى، ۋە تۇرمۇش بۇيۇملىرى ياكى ئىشلەپچىقىرىش )ئۆسۈمل
 تالالڭ.
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(خەلقئارا ياكى ئامېرىكا پاتېنتىدىن بىرىنى تالالڭ. ئەگەر ئامېرىكا پاتېنتىنى 2)
 ڭ.ۈتۆقەدەمگە ئ-2تاللىسىڭىز، 

 
 ( ۋاقىتلىق ۋە رەسمىي پاتېنتتىن بىرىنى تالالڭ.2)

 
گەن پاتېنت ئىلتىماس جەريانىنى تالالمسىز؟ ئەگەر بۇنى تاللىسىڭىز پاتېنت ( تېزلىتىل5)

 ھەققىدىكى قارار تېزرەك چىقىدۇ، ئەمما پۇلمۇ جىقراق كېتىدۇ.
 
 ( ئۆزىڭىز ئىلتىماس قىالمسىز، ياكى بىر پاتېنت ئادۋوكاتى ئىشلىتەمسىز؟6)

 
ىپ بېقىڭ. بۇنىڭغا پۇل يولىنى تالالشنى ئويلىش« ئېلېكترونلۇق ئىلتىماس قىلىش( »7)

 ئازراق كېتىدۇ.
 
ئۇسۇلى بىلەن پاتېنت ھوقۇقىغا ئىلتىماس « ئېلېكترونلۇق ئىلتىماس قىلىش( »8)

 قىلىڭ.
 
( ئامېرىكا پاتېنت ئىشخانىسى سىزنىڭ پاتېنت ئىلتىماسىڭىزنى تەكشۈرىدۇ. ئەگەر ئۇالر 9)

 ەدەمنى مېڭىڭ.ق-01. ئەگەر قوبۇل قىلمىسا، ڭۈتۆئقەدەمگە -04قوبۇل قىلسا، 
 
ەپلەرنى ئورۇنالپ، قايتا ئىلتىماس قىلىڭ. ياكى سىزنىڭ ( سىزگە قويۇلغان تەل01)

 لىڭ.( قىappealئىلتىماسىڭىزنى قايتا ئويلىشىپ بېقىشقا مۇراجىئەت )
 
( ئەگەر ئامېرىكا پاتېنت ئىشخانىسى سىزنىڭ ئىلتىماسىڭىزنى تەكشۈرگەن كىشىنىڭ 00)

يولالپ، سىزدىن پۇل « رۇخسەت قىلىش خېتى»ۇالر سىزگە بىر قارارىنى ئىنكار قىلسا، ئ
 تاپشۇرۇشنى تەلەپ قىلىدۇ.

 
 ( سىز پۇل تاپشۇرىسىز. ئامېرىكا پاتېنت ئىشخانىسى سىزگە پاتېنت ھوقۇقى بېرىدۇ.04)

 
يىل ئۆتكەندە سىز بىر قېتىمدىن  00.5ۋە  7.5، 2.5( سىزگە تەستىق چۈشۈپ 02)

 تاپشۇرىسىز.« ساقالش پۇلى»
 

 
 

 پايدىلىنىش ماتېرىياللىرى:
 
 [ بىلىمخۇمار ئاكىمىزدىن توردا پاتېنت ئىلتىماس قىلىش توغرىسىدا مەسلىھەت سورايمىز0]

http://bbs.bagdax.cn/thread-25574-1-1.html 
 
[2] United States Patent and Trademark Office: Fee Schedule  
http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee010114.htm 
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[3] United States Patent and Trademark Office: Patent Process Overview 
http://www.uspto.gov/patents/process/ppo_textonly.jsp 
 

 
 

 كۆرۈنۈشى بىر بېتىنىڭ تور ئىشخانىسى پاتېنت ئامېرىكا: رەسىم-0

http://www.uspto.gov/patents/process/ppo_textonly.jsp

