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حقوق مالکیت معنوی در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران
*

محسن رئیسی

**

مریم آقایی بجستانی

چکیده
مالکیت از جمله حقوق مسلم اشخاص بوده که در تمامی کشورها موورد حماتوت

احاو ای مویباشو.

ام زه رابطه دانش تجارت بیش از پیش مورد توجه ق ار گ فاه اموال معنوی نقش مهم حیاتی در ر ابط
میان اف اد حقیقی حقوقی پی.ا نموده است از مباحث حقوق مالکیت معنوی ب رسی مبانی نحوه اناقال آن
میباش .فقها دربارهی حقوق مالکیت معنوی به اظهار نظ پ داخاهان .ب خی در مخالفت عو.ی مشو عیت
حقوق تادش.ه سخن گفاه به ارائهی دلیل پ داخاهان .ب خی نیزآن را مش ع دانساهان.

راههای اناقال آن

را بیان نمودهان .در حقوق ات ان نیز مبانی اتن حقوق مورد بحث ق ار گ فاه لی به نحوه جواز اناقال اموال
معنوی تص تح نش.ه است اما از ب داشتها نبود موانع عم.ه ،بعضا در اموال فک ی عم.تاً در اموال صنعای،
مشخص گ دت .که در ب خی موارد امکان اناقال جود دارد در سات مووارد نیوز بوا قوع قووانین امکان و ت
خواه .ش .در اتن نوشاار حقوق مالکیت معنوی مبانی آن مورد ب رسی ق ار خواه .گ فت

کلید واژه ها :مالکیت ،اموال معنوی ،مالکیت فک ی
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 -1مقدمه
در گ شاه ص فاً کاالهای مادی ملموس ب ای م دی از نظ اقاصادی اهمیت داشان .اما در عص
کنونی عال ه ب آن ،کاالی ج.ت.ی نیز ظهور نموده است در ابا.ای ق ن پانزدهم میالدی با قع ا لین
قانون حق اخا اع ،نظای نوتن حق مالکیت فک ی پا به ع صه جود گ اشت ام زه در سطح دانشگاههای
دنیا در قالب اح.های درسی در بعضی کشورها به عنوان تک رشاه تحصیلی به آن اهمیت داده ش.ه
است می توان گفت که رقابت آتن.ه بین اشخاص کشورها در سطح جهان نه ب س تصاحب اموال مادی
است بلکه ب س تملک اموال فک ی میباش .همان اطالعاتی که منج به تولی .تغیی ات جهانی می-
شود حال نیز در سطح جهان شاه .چنین نزاعی میباشیم توانمن.یهای ش کتهاتی که از راه اطالعات
فک ی درآم.زاتی میکنن .ه ر ز خی هکنن.ه میباش.
در سنارتوی کنونی اقاصاد جهانی ،اتن حقیقت جود دارد که اموال فک ی بخش عم.های از نظای
تجارت جهانی نوتن را به خود اخاصاص دادهان .حقوق مالکیت فک ی نقش مهم حیاتی در تجارت،
س ماتهگ اری ،ر ابط اقاصادی رش .توسعه جوامع دارد بسیاری از کشورها خصوصاً کشورهای توسعه
تافاه به اتن اقعیت پی ب دهان .که حماتت از حقوق مالکیت فک ی ف اهمنمودن سهولت در نقل اناقال
آن در توسعه کشور اتجاد انگیزه در تولی.کنن.گان اتن حقوق مؤث است با تغیی

تحوالت جهان مادی

اشکال مخالفی از اموال را مشاه.ه نمودهاتم که بعضی از آنها در عص ما مال محسوب نمیگ دن .در
مشمول اموال نمی آتن ،.در عص کنونی ح کای از حقوق اموال معنوی قابل مشاه.ه است در کشورهای
پیش فاه کامالً ملموس میباش .اما اتن موج که تق تباً کشور ما را نیز ف ا گ فاه است ه ر ز نیز شاه.
پیش فت آنیم ،نیاز به قوانین

قوابط مشخص

سنجی.های دارد که حقوق مالکیت معنوی را کامالً

مساقل ب.ان .با اتن دت.گاه به ان توجه قانونگ اری شود ل ا قوانین موجود در اثبات مالیت جنبه
اهمیت به حقوق معنوی قابل ب رسی است اما کافی نیست
در چن .دهه گ شاه مقاالت مسان.ات علمی ماع.دی جهتتافان پاسخی در چیسای چگونگی
اموال فک ی به رشاه تح ت در آم.هان .بعضی نیز که اس ار ب همساننماتی کاالهای مادی با اتن اموال
را دارن .اما چنانکه شاه .بودهاتم تژگیهای خاصی کاالهای فک ی مشکالتی را در جهت انطباق کامل
مبانی سنای موسوی مالکیت اناقاالت با نظای مالکیت فک ی نحوه اناقال آنها به جود آ رده است اتن
بحث از سال ها پیش مورد م.اقه فقهیان ق ار گ فاه ،ب خی مالکیت معنوی را به رسمیت نشناخاه ب اتن
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اساس مشکالتی ب س راه اموال معنوی ق ار گ فاه است ب خی نیز با به رسمیتشناخان مالکیت معنوی
در جهت تعیین قوابط قوانین خاص حقوق مالکیت معنوی کوشی.هان .در اتن نوشاار قمن تبیین آرای
فقهای معاص

ب رسی احصای مبانی حقوق مالکیت معنوی ب آنیم تا به سؤاالت زت پاسخ دهیم:

 آتا آف تنشهای فک ی دارای مالیت هسان .؟ نظ ات فقها درباره مالکیت معنوی چیست ؟ مبنای اخاالفنظ فقها چه میباش.؟ -2معنای مالکیت فکری(معنوی)
اصطالح مالکیت فک ی ،معادل « » Intellectual propertyاست اژه « »Propertyدر زبان
انگلیسی ،هم به معنای«حق مالکیت» «تص ف»

هم به معنای «مال» «شیء» که مالکیت به آن

تعلق میگی د به کار میر د(ب تان )50 ،1379 ،کلمه «» Intellectualنیز صفی است که ب تواناتی ف د
به فک ک دن در تک ر ش منطقی شناخت اشیاء با بکارگی ی اتن تواناتی داللت میکن( .هامبی،2002،
 )676ف هنگ نوتسان چهار معنای مافا ت ب ای آن بکار ب دهان:.
 -1عقالنی ،ذهنی فک ی؛
 -2معنوی؛
 -3خ دمن ،.دارای قوه فک ؛
 -4معنوی ،نامحسوس؛(آرتانپور کاشانی)2538 ،1375 ،
ب خی حقوق.انان ع ب کلمه «  » Intellectualرا به «غی مادی» ت جمه ک ده «شیء غی مادی» را
چیزی دانساهان .که با حس قابل درک نیست(السنهوری )275 ،1967 ،اما صاحبنظ ان علم حقوق
درخصوص ت جمه اصطالح «  » Doritos intellectualsحقوق مالکیت فک ی را ت جیح دادهان.؛ منظور از
حقوق فک ی ،حقوقی است که دارای ارزش اقاصادی است موقوع آنها شیء مادی نیست موقوع اتن
حقوق در اقع اث فک ی انسان است اتن حقوق شامل حق مولف هن من ،.حق مخا ع ،حق تاج نسبت
به نای تجارتی عالتم صنعای تجارتی حق س قفلی است(صفاتی )44 ،1350 ،در حقوق ما ت جمه به
حقوق معنوی بسیار به چشم میخورد ه چن .با ب رسی مبانی لغوی کلمه «معنوی» در لغت منصوب به
معنی مقابل مادی ،صوری ظاه ی تع تف ش.ه است (دهخ.ا )21190 ،1377 ،حال آنکه منشأ اتن
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حقوق فک

تعقل است (جعف زاده )3 ،1381 ،اغلب علمای اتن شاخه از حقوق ارجحیت در عنوان معنوی

تا فک ی بیان میدارن .اتن اژه (مالکیت فک ی) ماهیت حقوق م کور را بها نشان میده.
(صفاتی )69 ،1350،همچنین اصطالح «مالکیت فک ی» باعث میشود که تفکیک میان اتن حقوق
حقوق معنوی که جزئی از حقوق پ.ت .آ رن.ه است با سهولت بیشا ی صورت گی د (آتتالهی)74 ،1382 ،
باتوجه به م اتب فوق ص ف نظ از نظ تههای مخالفی که دراتن خصوص بین حقوق.انان جود
دارد بنظ باتوجه به مصادتق اتن حقوق از جمله عالتم تجاری که تنها از جهت اقاصادی تجاری مورد
حماتت است ،ارتباط مساقیم با قوه تفک

فعالیت فک ی انسان ن.ارد ،همچنین به پی ی از قانونگ ار

اساتی .بزرگ حقوق م.نی ،بکارب دن اصطالح «حقوق معنوی» ب ای مع فی اتن قبیل حقوق ارجح
مناسب باش(.می حسینی22 ،1391 ،

 )21عنوان «مالکیت فک ی» به صورت مساقل

ب .ن ذک

مصادتق در ماون قانونی نوشاه جود ن.ارد تا تالشی در دسایابی به تع تف آن دارای فات.ه حقوقی باش.
باوان آن را ب مصادتق تطبیق داد اگ اتن اصطالح در نامگ اری ب خی نهادهای بینالمللی به کار رفاه
باش ،.تا نای تک سازمان است تا مصادتق آن به خوبی ر شن ش.ه است با اتن حال تالش ب ای دسایابی
به تع تف نقض اب ای تع تفهای ارائهش.ه تا ح .د زتادی ما را با ابعاد مالکیت فک ی آشنا میکن.
ب خی از ماخصصان حقوق مالکیت فک ی ب اتن با رن .که اراته تع تف دقیق از مالکیت فک ی ناممکن
است؛ زت ا از تک سو ماهیت مصادتق مالکیت فک ی چنان مانوع گوناگون است که ارائه تع تف اح.ی
که باوان .همه آنها را پوشش ده ،.دشوار است ،مثالً در نظای حاکم ب مالکیت ادبی هن ی بناب مبنای
شخصیت ،توجه زتادی به شخصیت پ.ت .آ رن.ه محسوب میشود اما در حق اخا اع

دتگ مصادتق

مالکیت صنعای ،بیشا به ابعاد فوات .اقاصادی حاصل از اخا اع به هب داری از آن توجه میشود حق
اخالقی جاتگاه چن.انی ن.ارد(حکمتنیا)34 ،1387 ،
مالکیت فک ی حقوقی است که در پی اتجاد تک ابزار ج.ت .تا تک نوآ ری اباکار منحص به ف د،
به صاحب آن ان.تشه تعلق می گی د در اقع به اتن ف د خالق که توانساه است با نی ی ذهنی فک ی
خود سیلهای ج.ت .را اخا اع تا اث ی هن ی تا ادبی را خلق کن ،.حقوق انحصاری مبنی ب اسافاده کامل
از جنبههای مادی غی مادی آن در طی تک د ره زمانی خاص اعطا میگ دد(صالحی اب اهیمی،1389 ،
 )55به عبارت دتگ اتن حقوق در اقع ناظ به آن دساه از امایازات اخایاراتی است که شخص نسبت به
نااتج فعالیتهای فک ی خود در حوزههای مخالف صنعت ،علم ،ادب

هن مطالبه مینمات(.جعف زاده،
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 )3 ،1381ه.فی جز حماتت از فک  ،اباکار نوآ ری گ اتش به اتجاد آف تنشهای فک ی ن.ارد به ه
ت تیب تع تفی که باوان .تمای ابعاد مالکیت فک ی را نشان ده ،.ممکن نیست لیکن در اتنجا بات .به مسأله-
ای توجه ک د آن اتنکه اگ ما بخواهیم تمای ابعاد مالکیت فک ی را در تع تف در نظ بگی تم اتن کار نه
میس است نه منطبق با اصول علمی؛ زت ا تع تف ،ارائه مفهوی بیان طبیعت تک نهاد حقوقی است نه
مع فی تمای ابعاد احکای ما تب ب تک نهاد به عبارت دتگ  ،تع تف در ص.د تبیین موقوع احکای است،
نه بیان تمای احکای ما تب ب تک موقوع(حکمتنیا )1387،36 ،با اتن ا صاف ب خی از مهما تن تعارتف
در ابعاد مخالف ذک میگ دد:
 حقوق مالکیت فک ی دساه مانوعی از حقوق است که کارب د افکار اطالعات دارای ارزش
اقاصادی را حماتت میکن( .اتجان)423 ،
 حقوق مالکیت فک ی حقوقی است در موقوعات فک ی که از پ.ت.ههای مادی که اتن حقوق در
آنها منعکس میگ دد ،ماماتز است (پلن )818 ،1990،
 مالکیت فک ی حقوقی است در افکار ج.ت .که در موقوعات غی محسوس ناشی از تالش
مع فای تافت میشود (نانس)752 ،1990 ،
 مجموعه حقوقی است که ص فاً ماکی به شخصیت صاحب حق بوده ب فعالیت فک ی ا ناظ
است ،اث ی که زاده مولود ان.تشه ادبی علمی تا نبوغ هن ی پ.ت .آ رن.ه است ،آتنه تمای نماتی از
شخصیت ا است ،الج ی همانطور که خود انسان موقوع اصلی حماتت قانونی است اث ا نیز که تابشی از
شخصیت ا ست قابل حماتت حقوقی است(آذری)2، 1360،
 حقوقی است که به صاحب آن اخایار انافاع انحصاری از فعالیت فک

اباکار انسان را میده.

(کاتوزتان)1381،24 ،
علیرغم نبود اجماع در تع تف حقوق مالکیت فک ی ،تک خصوصیت مشا ک را ب ای همه مصادتق
آن میتوان ذک ک د؛ آن صفت بازدارن.گی سلبی بودن آنهاست تعنی همه مصادتق اتن حقوق دتگ ان
را تا زمانی که دارن.ه حق تجوتز نک ده ،از انجای ب خی از امور باز میدارد حای در مواردی ،بعلت تق.ی در
ثبت ،از دسایابی کسانی که به طور مساقل به آن ات.ه دست آ رد ،دست تافاهان ،.به حق مالکیت فک ی
ممانعت میکن .از سوءاسافاده سارقان ،جاعالن تقلی .کنن.گان جلوگی ی مینمات(.اقبالی)89 ،1389 ،
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 -3سابقه و تحوالت تاریخی حق مالکیت فکری
همانگونه که پیشا نیز گفاه ش .مالکیت فک ی تا ادبی هن ی ،نهادی است کامالً جوان که از نظ
حقوق موقوعه ق.مت طوالنی ن.ارد ه چن .بنظ میرس .ش اتط زن.گی اجاماعی

نیازمن.یهای

بش علت اتن ام باش .با پی.اتش صنعت چاپ اخا اع چاپگ  ،در ا اسط ق ن پانزدهم میالدی به سیله
گوتمب گ تحولی بزرگ در ام چاپ پ.ت .آم .امکان تکثی

نش انبوه آثار نوشاههای نوتسن.گان

ف اهم گ دت .با فعال ش.ن چاپخانهها ،اتن آمادگی پی.ا ش .تا هزارها نسخه از تک کااب آثار مؤلفان
چاپ مناش گ دد اتن ام سبب ش .که عال ه ب ارزش معنوی ،سود مادی مالی ف ا انی عات .مؤلفان
مصنفان آثار فک ی شود در نایجه ،موقوع مالکیت معنوی حقوق مؤلفان مط ح گ دد جاتگاه
خاصی پی.ا کن .ب ای مبارزه با ماجا زان به حقوق مؤلفان ،مق رات قوانین مخالفی در س اس جهان
قع گ دد(امامی)51 ،1386 ،
در جمهوری اسالمی ات ان حماتت از حقوق مالکین صنعای دارای سابقه مما .طوالنی است
قوانین ماع.دی در رابطه با مالکیت صنعای به تصوتب رسی.ه از حیث ر ته قضاتی نیز در قعیت خوبی
است ا لین قانونی که در ات ان در رابطه با مالکیت صنعای به تصوتب رسی.ه به سال  1304ب میگ دد در
سال  1310نیز باتوجه به ش اتط احایاجات زمان ،قانون ثبت عالتم اخا اعات در  51ماده به تصوتب
مجلس قت رسی.ه است اتن قانون دارای آتین نامه جامعی بود(می حسینی)27 ، 1391 ،
قانون حماتت از حقوق پ.ت .آ رن.گان ن یافزارهای راتانهای در سال  1379در  17ماده به تصوتب
مجلس شورای اسالمی رسی.ه است آتیننامه اج اتی اتن قانون نیز بع .از بیش از سه سال تأخی در سال
 1383به تصوتب هیأت د لت رسی.ه است ،قانون حماتت از نشانههای جغ افیاتی در سال  1383به تصوتب
رسی.ه است آتین نامه اتن قانون در سال  1374به تصوتب رئیس قوه قضاتیه رسی.ه است قانون تجارت
الکا نیک نیز در سال  1382به تصوتب رسی.ه است ج.ت.ت تن قانون درخصوص حقوق مالکیت صنعای،
قانون ثبت اخا اعات ،ط حهای صنعای عالتم تجاری است که در سال  1386به تصوتب رسی.ه است
آتین نامه اج اتی قانون تاد ش.ه نیز در سال  1387به تصوتب رئیس قوه قضاتیه رسی.ه است(همان)
همچنین ات ان در سال  1337به کنوانسیون پارتس ب ای حماتت مالکیت صنعای در سال  1377به
آخ تن اصالحات آن در سال  1380به سازمان جهانی مالکیت معنوی ،در سال  1382به موافقت نامه
پ تکل مادرت .در رابطه با ثبت بینالمللی عالتم تجاری در سال  1383نیز به موافقت نامه مادرت .در
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مورد جلوگی ی از نصب نشانههای منبع غی اقعی تا گم اهکنن.ه ب کاال همچنین موافقت نامه لیسبون در
مورد حماتت از اسامی مب.أ ثبت بینالمللی آنها ملحق ش.ه است(همان )28 ،مجلس شورای اسالمی در
سال  1386التحه اجازه الحاق ات ان به معاه.ه همکاری ثبت اخا اع ) (PCTرا تصوتب ک ده به تأتی.
شورای نگهبان نیز رسی.ه است معاه.ه تادش.ه به لحاظ ع.ی تودتع سن .الحاق آن به سازمان جهانی
مالکیت معنوی هنوز اج اتی نش.ه است
در حوزه مالکیت ادبی هن ی اگ چه جمهوری اسالمی ات ان در سطح ملی از مجموعه قوانین
مق رات پیش فاهای ب خوردار است از قبیل قانون حماتت ازحقوق مؤلفان مصنفان هن من.ان مصوب
 1348آتین نامه اج اتی آن ،قانون ت جمه تکثی کاب نش تات آثار صوتی مصوب  1352قانون
حماتت از ن یافزارهای راتانهای آتیننامه اج اتی آن همچنین قانون تجارت الکا نیک مصوب 1382
لی از نظ بین المللی به لحاظ ع.ی الحاق ات ان به کنوانسیون ب ن درخصوص حماتت آثار ادبی هن ی
کنوانسیون ری راجع به حماتت حقوق اج ا کنن.گان ،حقوق تولی .کنن.گان صفحات صوتی

حقوق

سازمانهای پخش ،حماتت ج.ی از حقوق مالکیت ادبی هن ی جود ن.ارد ،اتن ام باعث ش.ه است که
نظای ک ی راتت ات ان با نظای بینالمللی فاصله زتادی داشاه باش(.همان )31،
 -4شاخههای حقوق مالکیت فکری
حقوق مالکیت معنوی به طور سنای به د شاخه کلی تقسیم میشود:
 -1-4حقوق مالکیت صنعتی و تجاری
مالکیت صنعای تجاری که در ب گی ن.ه زت مجموعههای چون حقوق حاکم ب ثبت حماتت از
اخا اعات ،حقوق حاکم ب عالتم اسامی تجاری ،حقوق حاکم ب ط حهای صنعای ،حقوق حاکم ب عالتم
مبادی جغ افیاتی ،حقوق ناظ ب ط حهای ساخت م.ارهای تک ارچه ،مق رات م بوط به راز داری نقض
تعه .ب ع.ی افشای اس ار ،حقوق حاکم ب حماتت از شه ت تجاری مق رات م بوط به آنایت استها می-
باش( .جعف زاده)11-12 ،1381 ،
باتوجه به کنوانسیون پارتس ،موقوع حماتت مالکیت صنعای ،رقههای اخا اع ،نمونههای اشیاء
مص فی ط حها م.لهای صنعای عالتم کارخانهها تا بازرگانی عالتم م بوط به خ.مات اسم
بازرگانی مشخصات مب.أ تا نامگ اری اصلی جنس نیز جلوگی ی از رقابت نامش ع میباش( .حجای

فصلنامه پژ هشهای فقه حقوق اسالمی/سال د ازدهم /شماره چهل پنج

58

اش فی )366 ،1383 ،نکاه قابل ذک اتن که حماتت از اخا اعات ،عالتم تجاری ط حهای صنعای به
صورت اعطای حق اسافاده انحصاری صورت میگی د ،لی جلوگی ی از رقابت نامش ع به حقوق انحصاری
م بوط نمیشود ،بلکه علیه فعالیتهای رقابای است که با فعالیتهای صادقانه در امور صنعای بازرگانی
مغات ت دارد ( ات و)13 ،1996 ،
از مالکیت صنعای تع تف قانونی در نظای حقوقی ات ان در نظای حقوقی بسیاری از کشورهای جهان
از جمله کشور مص

ف انسه دت.ه نمیشود بنظ میرس .علت خودداری قانونگ اران از تع تف قانونی

مالکیت صنعای تنوع موقوعات آن باش .که ه تک از موقوعات مالکیت صنعای ا صاف

تژگیهای

مخصوص خود را دارد جمعک دن خصوصیات مخالف موقوعات ماع.د مالکیت صنعای در تک تع تف
قانونی که باو ان .جامع مانع باش .چن.ان آسان نیست به ف ض امکان نیز در عمل مشکالت ف ا انی در
پی خواه .داشت شات .به همین دلیل ،در کنوانسیون بینالمللی از جمله در ق ارداد کنوانسیون پارتس
ب ای حماتت از مالکیت صنعای مورخ  20مارس سال  1883تج.ت.نظ های انجایش.ه در اتن کنوانسیون،
نیز ،مالکیت صنعای تع تف نش.ه است بعضی از حقوق.انان هم از تع تف مالکیت صنعای خودداری ک ده-
ان( .السنهوری )448 ،1967 ،با جود احصاء موقوعات مورد حماتت مالکیت صنعای در کنوانسیون پارتس،
که مورد تأتی .توافق د لتهای عضو اتحادته پارتس ق ار گ فاه است ،اکث کشورها همه حقوق.انان
اساتی .فن ،ب اتن عقی.هان .که موارد عنوان ش.ه در ق ارداد پارتس ،جنبه حص ی ن.ارد نمیتوان .جنبه
حص ی داشاه باش.؛ زت ا پیش فت ر زافز ن صنعت

تحوالت ف ا ان علمی دانش فنی

پی.اتش

موقوعات ج.ت .در تکنیک ،نظی نانو تکنولوژی امثال آن ،مورد حماتت مالکیت صنعای است ل ا موارد
پیش بینی ش.ه در ق ارداد پارتس کامل نیست با پی.اتش موقوعات ج.ت .بات .اتن لیست تغیی پی.ا ک ده
تکمیلت شود به طور مثال گواهینامه م بوط به نباتات اصالح ش.ه تا اصالح نژاد در حیوانات نظات
آن که از ط تق پژ هشهای ملی

منطقهای ب.ستآم.ه

تا در آتن.ه پی.ا میشود بات .در لیست

موقوعات مورد حماتت مالکیت صنعای ارد ش.ه مورد تعه .د لتها ق ار گی د(ک تساوف )6 ،2000 ،
به طور کلی حقوق مالکیت صنعای تجارتی مجموعه حقوقی را مشخص میکن .که ه.ف آن اتن
است که ش خص تا گ ه اعم از حقیقی تا حقوقی باوان .با اطمینان خاط از تع ض دتگ ان به تجارت تا
صنعت اشاغال داشاه از ه گونه تجا زی که از ناحیه اشخاص ثالث مصون محفوظ باش .ه.ف آن
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حماتت از فک

اباکار شخص در ب اب اشخاص ثالث دادن انحصار به هب داری از نایجه فک

اباکار

به صاحب تا مالک آن ب ای م.ت معین است (نور زی)167 ،1386 ،
-2-4حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط
حقوق مالکیت ادبی

هن ی اصطالحی است که از انحصار موقت به هب داری مالی ماعلق به

هن من.ان نوتسن.ه نسبت به اث ا حکاتت دارد همچنین در مفهوی سیع کلمه شامل تمامی حقوق مادی
غی مادی شناخاه ش.ه ب ای پ.ت.آ رن.ه تک اث فک ی است(کورنیو ج ارد )68 ،2000،اگ بخواهیم به
تفکیک ه تک از اتن حقوق را تع تف کنیم ،مالکیت ادبی عبارت است از حقی که ب ای مؤلف مصنف
نسبت به اث خود شناخاه ش.ه ،اعم از اتنکه جنبه علمی تا ص فاً ادبی داشاه باش .مالکیت هن ی عبارت
است از حق هن من .نسبت به اث خود ا ست(صفاتی )70 ،1379 ،آثاری که تحت حماتت اتن شاخه از
حقوق آف تنشهای فک ی ق ار میگی ن .بسیار مانوع بوده

باتوجه به سطح توسعه تافاگی کشورها

مافا ت میباشن .مع الوصف ،میتوان اتن آثار مصادتق پ اکن.ه را در چن .دساه کلی بیان نمود:
 -1آثار ادبی علمی مکاوب غی مکاوب شامل کاب ،مقاالت ،آثار هن ی ،آثار تزئینی نماتشی،
آثار راتانهای پاتگاههای اطالعاتی؛
 -2حقوق تولی .کنن.گان صفحات صوتی؛
 -3حقوق سازمانهای پخش رادتوتی تلوتزتونی (نور زی)8 ،1386 ،
حقوق نوشاه ،حقوق مالکیت ادبی هن ی خود شامل د مقوله از حقوق است از تک سو حق مؤلف
تا حقوق پ.ت.آ رن.گان آثار ادبی هن ی از سوی دتگ حقوق مجا ر که از آن به «حقوق جانبی» تا
«حقوق م تبط» هم تاد میشود در اتن مفهوی «حق مؤلف عبارت است از مجموعه امایازات مادی
معنوی شناخاه ش.ه ب ای مؤلفان آثار فک ی» حقوق مجا ر عبارت است از مجموعه امایازات شناخاه
ش.ه ب ای م.دکاران آف تنشهای ادبی

هن ی که شامل هن من.ان مج ی(هن من.ان مج ی اث تا

مج تان) تولی .کنن.گان فاوگ ای(آ انگاشتها)

ت.ئوگ ای (فیلمها) مؤسسات اطالعرسانی (سازمانهای

پخش رادتو تلوتزتون) است (کلود  )25 ،1390 ،تقسیمبن.ی حقوق مالکیت ادبی هن ی به حق مؤلف
حقوق مجا ر ،در ب خی کشورها پ ت فاه نش.ه است بخصوص در کشورهای دارای سنت حقوقی کامن ال،
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تفکیلی بین حقوق مؤلف حقوق مجا ر جود ن.ارد ه د مقوله از حقوق ،تحت عنوان کلی «ک ی
راتت» مورد حماتت ق ار میگی ن( .زرکالی)6 ،1388 ،
 -5مبانی مالکیت فکری
فقهای امامیه دالتلی را ب ای مش عیت حقوق مالکیت معنوی ذک نمودهان .که عبارتن .از:
 -1-5ارتکاز عقال و سیرهی عـقالء
بو اساس اتن دلیل از تک سو ارتکاز عقال ب مالکیت اتن حقوق داللت دارد از سوی دتگ نیز
هیچ منع ردعی از شارع نسبت به اتن ارتکاز بوه دسوت ما ن سی.ه است پس اصل بو اعوابار اتن ارتکاز
عقالتی از نظ ش ع مق.س است از ط فی ارتکاز عقالتی ،عق.بودن تعه.ات الازامات معمول در جوامع را
نایجه میده .در ع ف عقال ،تکی از حقوق قابل احا ای ،حوقوق موعنوی مؤلفان موحققان مباک ان
است(الزحیلی)11 ،3 ،1989 ،
 -2-5ادلهی حرمت سرقت و غصب یا ورود عـدوانی
پس از اثبات مالیت حقوق تاد ش.ه  ،اسافاده از آثار دتگ ان ب .ن اجازة صاحبان آنها مشمول ادله
ح مت غصب تا سو قت توا ر د ع .انی می گ دد  ،ل ا حقوق تاد ش.ه مورد پ ت ش ش عن(.شبی ی)3 ،
 -3-5قـاعدهی الضـرر
ب اساس قاع.ة الق ر الق ار ،به ه ب داری از نااتج کوار موؤلف تا هن من .نظات آن ،اق ار به
آنوها تولقی مویشود که در ش تعت مق.س به ص احت ممنوع شو.ه اسوت چنانچه کااب سفینه البحار
محصول 25سال تالش شیخ عباس قمی است (مطه ی)125 ،1369 ،
 -4-5اختیارات ولی فقیه
ب خی از فقهای معاص  ،با توسعة مبنای التت فقیه ،اخایارات گسا دهای ب ای فقیه قائل ش.هان.
قانون اساسی ات ان نویز پس از انوقالب بو مبنای التت فقیه شکل گو فاه اسوت ل ا اتون اصل توانساه
است ب ای آنها راهگشای بسیاری از مشکالت حقوقی ،به تژه در دات هی امور حکومای باش .از جمله
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مواردی که به مبنای التوت فوقیه تومسک ش.ه است ،در زمینه حقوق مالکیتهای معنوی است ل ا لی
فوقیه اگو مصلحت جامعه را در الزای اجاماع به تبعیت از نظای مالکیت فک ی ببین ،.میتوان .از التت خود
اسافاده با محا یشم دن اتن حقوق ،رعواتت آن را بو هومگان تکلیف نمات(.شبی ی ،همان)
 -5-5قاعدهی حفظ نظام و دلیل عقل مستقل
ب اسواس اتون دلیول  ،در نظ گ فان حقوق مالکیت معنوی از اخاالل نظای جلوگی ی می کن .از
سوتی در مواردی که اهمیت کوما ی نوسبت بوه موقوع مورد بحث دارن .تا مشابه آنن ،.بارها به اتن
قاع.ه اسواناد از آن به عنوان محکم ت تن مسا.ل ت تن دلیل تعبی ش.ه است (اردبیلی2،273،1403 ،؛
خمینی3،2 ،1418 ،؛ خووتی)55 27 ،1 ،
 -6-5قاعده صحت
از جمله دالتلی که ب خی از موافقان حقوق مالکیت معنوی (شوفاتی  )76،38 37 ،ب ای حماتت از
حقوق تاد شو.ه بوه آن اسواناد نوموده انو .قاع.هی صحت است .بناب با ر اتون دسواه از موافقان حقوق
مالکیت معنوی اصل تاد ش.ه ب ای اثبات ش عیت ه حوق موساح.ثهای کارساز راهگشا مفی .است ب
اسواس اتن دلیل در صورت شوک در صوحت چیزی از جمله حقوق مالکیت موعنوی بوه موجب قاع.هی
صحت به صحت آن حکم میگ دد
 -7-5حق سبق
از جمله دالتل مورد اساناد ب ای اثوبات شو عیت حوقوق مالکیت معنوی (مه تزی ، ،ش)4 ،85
قاع.هی سبق است ،با اتن بیان که با اسافاده از ح.تث« ه کس پیشی بوگی د بو آنچه که کسی قبالً به
آن پیشی نگ فاه است ،ی به آن سزا ارت است» از آنجا که صاحبان آثار ب ای تولی .آثار خود زحمت
کشی.ه پیش از دتگ ان موفق به توولی .فک ی ش.ه نسبت به دتگ ان احق سزا ارن..

 -6آرای فقهی مالکیت فکری
موقوع حق معنوی پس از انقالب اسالمی باتوجه به نظ ته فقهی حض ت امای خمینی(ره) در حالت
ابهای ق ار گ فت با اتن که در مورد حق مؤلف حق مخا ع عالئم تجارتی قوانین خاص جود داشت،

فصلنامه پژ هشهای فقه حقوق اسالمی/سال د ازدهم /شماره چهل پنج

62

ب خی محاکم ،ص .ر رأی ب اساس فاا ی فقهی را ت جیح دادن .از جمله در تارتخ  1362/04/07در پ ن.ه-
ای خواهان درخواسای به خواساه مطالبه مبلغی به دادگاه عمومی ته ان تسلیم نمود اعالی داشت که
خوان.ه ب .ن مجوز قانونی مبادرت به نش کااب ک ده است دادگاه پس از طی م احل قانونی چنین رأی
صادر ک د« :نظ به فاوای امای (ره) در تح ت الوسیله

ه چن .اتن نظ معارض با قانون حقوق حماتت از

مؤلفان مصنفان هن من.ان میباش ،.لی در مقای تعارض ،رجحان داشاه بنا به م اتب دادگاه عمومی
م.عی را م د د اعالی میدارد» الباه با تج.ت .نظ خواهی از رأی م کور ،شعبه  19دتوانعالی کشور ،با
اساناد به مسأله هفت از صفحه  262جل .د ی تح ت الوسیله قانون حماتت از حقوق مؤلفان مصنفان
هن من.ان مصوب  1348اعا اض را ارد دانساه دادنامه ف جای خواساه را نقص مینمات( .آتای،1375 ،
 )51از میان فقهای شیعه که اظهار عقی.ه نمودهان .د گ ه مخالف موافق میباش:.
الف) آراء نظ ات فقهی موافقان حق مالکیت فک ی
 -1حض ت آتت ا جعف سبحانی میف ماتن« :.ه نوع عملی که در نظ ع ف عقالء منشأ حقوق
باش ،.رعاتت آن الزی تجا ز به آن مص.اق ظلم است ش عاً ح ای میباش(».گ جی)122 ،1372 ،
 -2حض ت آتتاله محم .فاقل لنک انی میف ماتن« :.اگ چه حض ت امای خمینی (ره) ،اعابار ش عی
اتن حقوق را نفی ف مودهان ،.لیکن به نظ قاص میرس .حقوقی را که از نظ عقالء حق شناخاه میشود
آثاری به آن ما تب میکنن ،.تا دلیل ش عی ب نفی حق بودن آنها قائم نشود ،نمیتوان آنها را نفی ک د از
ت تب آثار آنها جلوگی ی نمود ادلهای مانن« .الناس مسلطون علی اموالهم» نمیتوان .نافی حقبودن آنها
باش( ».محم .بیگی)136 ،1374 ،
 -3حض ت آتتاله سی.محم.حسن م عشی میف ماتن« :.حق تألیف تکی از حقوقی است که در
جوامع گ شاه جود ن.اشاه است زت ا مؤلفین در تألیف نوشاههای خود ،منافع شخصی خوتش را در
نظ نمیگ فان .اما پس از آن که کااب سیلهای ب ای تجارت معامله گ دت ،.مؤلف اتن حق را پی.ا ک د
که از تألیف خود ،در م حله ا ل خودش اسافاده کن .زت ا کاابی را که تألیف ک ده ،ساخاه پ داخاه خود
ا ست منطقی به نظ نمیرس .که کسی دتگ از نوشاه اث ا ث تمن .گ دد ،اما خودش در فق

احایاج

به س ب د(درزی)103 ، 1371 ،
-4آتتاهلل خامنهای میف ماتن :.بنا ب احایاط حقوق مادی مالکیت فک ی تولی .کنن.گان اث بات.
م اعات شود اتن موارد در مورد تولی.ات داخل ات ان می باش .اما در باره محصوالت خارجی حق تکثی

تا
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ع.ی آن بساگی به قانون بین د لت ها دارد اگ قانونی در اتن زمینه جود دارد ،بات .م اعات شود در مورد
محصوالت اس اتیل ام تکا مشکلی جود ن.ارد(آتتاهلل خامنهای )299 ،1424،
ب) آراء نظ ات فقهی مخالفان حق مالکیت فک ی
حض ت آتت اهلل صافی گل اتگانی در پاسخ به اتن سوال که آتا حقوق مالکیت های فک ی نظی حق
چاپ تالیف اعابار ش عی دارن، .چنین پاسخ داده ان« :.حق طبع ،حق تألیف حق اخا اع را به مفهومی
که در قوانین موقوعه ج.ت .از آن تع تف ش.ه آثاری که ب آن ما تب مینماتن ،.حقی ناوانساهای با
احکای نظامات اسالمی تطبیق نماتم از عقود معامالت هم نیست که باوانم بگوتم شمول اطالقات تا
عموی بعضی ادله مثل «ا فوا بالعقود» است در زمان شارع مق.س(علیه السالی) هم تألیف اخا اع اباکار
بوده ،اما ب ای مؤلف مباک

مخا ع محقق ،حق اعابار نمیش.ه شارع هم اعابار نف موده است به

عباره اخ ی ،بناب ع.ی اعابار بوده بناء علی نحل به ما ذک  ،مش عیت حقوق م کوره را ثابت نمیدانیم
ه چن .ت تب ب خی از آثاری که ب اتن حقوق ما تب میگ دد ،به طور ش ط در قمن عق .امکانپ ت
است ،اما مقاص .مهمی را که ارباب دعوای اتن حقوق دارن ،.با ش ط نمیتوان تأمین ک د راهی که تا ح.ی
می توان .بعضی اغ اض صحیحی را که در اعابار اتن حقوق در نظ است ف اهم سازد ،اتن است که فقیه
جامع الش اتط که ب حسب التت بات .مصالح عامه را در نظ بگی د ،به طور موردی نسبت به ه اخا اع
تا طبع تا تألیف ،طبع تا تقلی .از آن اخا اع تا تألیف را تا م.ت معینی مح .د نماتن(» .امامی،1371 ،
 )103حض ت امای (ره) در اتن مسأله میف ماتن :.آنچه نزد بعضی حق طبع(چاپ) نامی.ه میشود ،حق
ش عی نیست ،پس جاتز نیست که ب .ن هیچ گونه عق .ش طی ،تسلط م دی ب اموالشان(منظور صاحبان
کاب که آنها را خ ت.ه ان ).سلب شود ،پس مج.د طبع کااب نوشان در آن به اتنکه حق طبع تقلی .ب ای
صاحبش محفوظ است ،چیزی را موجب نمیشود اتن ق ار با غی شم ده نمیشود ،پس ب ای غی ا طبع
تقلی .جاتز است ،ب ای کسی جاتز نیست که ا را از اتن مسأله باز دارد(امای خمینی )626 ،2،به نظ
میرس .که حق طبع در ف ماتش حض ت امای خمینی(ره) ،اعم است از حق چاپ ب ای ناش ان مؤسسات
اناشاراتی حق چاپ ب ای مؤلف که جزئی از حقوق پ.ت.آ رن.ه است زت ا بعی .است که نظ اتشان تنها
حق طبع حق چاپ ب ای ناش تا مؤسسه اناشاراتی تا ه شخص حقیقی تا حقوقی که اق.ای به چاپ کن.
بوده باش ،.ب.تن دلیل که اظهارنظ درباره حق چاپ منوط به بحث از حق مادی مؤلف است
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در توجیه نظ ته امای(ره) گفاهان :.عقالء ب اتن ام اتفاق نظ ن.ارد که مج د چاپ کااب ب ای صاحب
چاپخانه حقی اتجاد می گ دد همچنین توافق عقالء ب منع م دی از تقلی ،.قطعیت پی.ا نک ده است چ ا که
طبیعت م دی ب تقلی .در همه امور اعمال اخا اعات ح فهها اساوار است عقالء تقلی .در تکی از امور
صنعای ساخان شی از ر ی نمونهای دتگ

به هگ فان از نایجه فک گ شاگان را ،ع فاً تص فی در

حقوق دتگ ان که مش ط به اجازه صاحبان اتن صناتع اعمال افکار باش ،.نمیدانن .چاپ کااب نیز از
ج تان اتن سی ه عقالء خارج نیست (درزی )104 ،1371 ،حقوق مالکیت معنوی تولی .آثار فک ی به
عنوان تک کار منفعت ،ارزش مالی ف ا ان دارد به دلیل مباال به اقع ش.ن آن در دنیای ام ز
حماتت قوانین پیمان نامههای ماع.د در مورد اتن حقوق ،ام زه توجه حقوق.انان فقهای اسالمی اعم از
شیعه اهل سنت را به خود جلب ک ده است به گونهای که ب خی در حماتت ب خی در رد اتن حقوق به
اظهارنظ

اراته دلیل پ داخاهان .از مجموع دالتل اسافاده میشود که مالکیت حقوق تاد ش.ه به دلیل کار

منفعت

مورد پ ت ش فقهای اسالمی است ،اخاالفی که جود دارد درخصوص ملکیت حقوق تاد ش.ه

است ،زت ا بین مالیت مالکیت مالزمه نیست اما از سوتی با توجه به ادله گوناگون همچون الق ر ،ا فوا
بالعقود ،اخاالل نظای

ش عیت حقوق تاد ش.ه ،نایجه گ فاه میشود که بعنوان ش ط ا لیه در ف ض

گنجان.ه ش.ن قمن عق .بهعنوان ش ط قمن عق .الزی االتباعن .که به لوازی آن نیز بات .پاتبن .بود از
سوتی ب ف ض که دالتل تاد ش.ه ب ای اثبات ش عیت حقوق مزبور کافی نباش ،.از باب حکم حکومای می-
توان .ش عیت حقوق تاد ش.ه را نایجه گ فت

آنها را الزی االتباع دانست ،از ط فی باتوجه به اثبات مالیت

حقوق تاد ش.ه ،صاحب اتن حقوق میتوان .نسبت به اناقال حقوق خود از ط تق نواقل ش عی همچون بیع،
صلح

اق.ای کن(.رحیمی سلطانی )165 166 ،1385 ،تکی دتگ از بزرگانی که مخالف حق مالکیت

معنوی است آتت اهلل سیساانی می باش .اتشان به ص احت ک یک دن محصوالت ف هنگی را اجازه دادهان.
مش ط به اتن که ب خالف قانون نباش(.آتتاهلل سیساانی)412 ،
-7احکام خاص مالکیت معنوی
 -1-7انتقال حقوق مالکیت ادبی و هنری در ایران
در حقوق ات ان ،حکم خاص ص تحی در مورد شناساتی اصل آزادی ق اردادی در ق اردادهای مؤلف
دت.ه نمیشود با اتن حال ،به نظ میرس .نیازی به ذک حکمی مساقل از مادهی  10قانون م.نی در قانون

65

حقوق مالکیت معنوی در فقه امامیه

حقوق مؤلف جود ن.اشاه باش .اصل آزادی ق اردادی ،قاع.های مسلم انکارناپ ت در حقوق ات ان است
تک ار آن در انواع ق اردادها ق رتی ن.ارد به تژه بات .در نظ داشاه باشیم حقوق ات ان جز حکم من.رج در
ماده  14راجع به تعیین م.ت اناقال حکم ماده  13راجع به آثار سفارشی قاع.ه تا قواع .مساقلی در مورد
ق اردادهای مؤلف قع نک ده تا نیازی به ذک قواع .عمومی آن باش .با اتن حال ،میتوان به طور تلوتحی
از ماده  5قانون که اجازه میده .مؤلف «حقوق مادی خود را در کلیه موارد

به غی اگ ار کن ».جود

اصل آزادی ق اردادی را در اتن زمینه خاص نیز اح از ک د در مجموع به نظ میرس ،.ق اردادهای مؤلف،
محل تالقی حقوق بعضاً تا کالً ماعارض مؤلف ،ط ف ق ارداد جامعه هسان .همین ام سبب ب ز آثار
مح .دتتهای تژهای میگ دد(محم.ی )53،1386 ،در اقع پ.ت.آ رن.ه همانن .تاج صاحب کاال خود
شناخاه می شود

با آن دارای رابطه مالکانه ص ف است همانطور که تک سهام.ار سهم خود

تک

کارخانه دار محصوالت خود را میف ش ،.تک پ.ت.آ رن.ه هم کااب ،فیلم نامه فیلم خود را در مع ض
ف ش ق ار میده(.زرکالی)7 ،1388 ،
از منطوق ماده  5قانون حماتت از حقوق مؤلفان مصنفان هن من.ان سات مواد همین قانون نیز
منطوق ماده  1قانون ت جمه تکثی کاب نش تات آثار صوتی ،ب میآت .که حق مالی پ.ت.آ رن.ه به د
صورت اخایاری

قه ی قابل اناقال است حق مادی پ.ت.آ رن.ه تا همان حق مالی که بسیاری از

حقوق.انان صاحب نظ ان از اتن عنوان «حق مالی» اسافاده نمودهان .در چهار شکل مخالف قابل اناقال
میباش .که عبارتن .از:
 اناقال حق به شخص حقیقی ق ارداد اناقال حق به سفارش دهن.ه ق ارداد اناقال حق به اساخ.ایکنن.ه (کارف ما) ق ارداد اناقال حق به شخص حقوقی(صادقی نشاط)222 ،1389 ،آنچه در اتن اناقال ب جساه میباش ،.عنص ارادیبودن است اما اناقال همواره به صورت اخایاری
نیست خارج از اراده اخایار مالک ،اناقال صورت میگی د در نظای حقوقی ات ان ،م اد از اناقال قه ی،
اناقال مال منقول تا غی م نقول تا مطالبات کسی به دتگ ی ب .ن اتنکه سبب اتن اناقال توافق ط فین
باش .مانن .اناقال مال مورث به رثه است(جعف ی لنگ دی )89 ،1388 ،اناقال قه ی نیز به د شکل
قابل تصور است تکی اناقال قه ی در زمان حیات می باش .که در قالب اناقال قه ی به طلبکاران قابل
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تصور است دتگ ی اناقال حق پس از م گ که ماده  12قانون حماتت از حقوق مؤلفان مصنفان
هن من.ان به اناقال قه ی پس از م گ اشاره دارد اناقال را به راث به م.ت سی سال مشخص نموده
است ماده  3قانون حماتت از حقوق مؤلفان مصنفان هن من.ان ات ان اشعار میدارد که حقوق معنوی
غی قابل اناقال است اما گ هی از حقوق.انان معاق.ن ،.مقصود از غی قابل اناقال بودن اتن حقوق به موجب
ق ارداد حین زن.گانی است نه غی قابل اناقال بودن از ط تق ارث تا صاتت ،زت ا ا الً که حماتت از
شخصیت پ.ت.آ رن.ه اقاضاء میکن .که حقوق معنوی ا بع .از م گ به سیله کسانی که قائم مقای ا
هسان .اعمال گ دد ،ثانیاً ماده  4قانون م کور اتن حقوق را مح .د به زمان ن.انساه از اتن ر حقوق مزبور
نبات .با فوت پ.ت .آ رن.ه از میان ب د ثالثاً از ماده  26قانون که ب ای زارت ف هنگ ارشاد بع .از س ی
ش.ن م.ت حماتت از حقوق مادی عنوان شاکی خصوصی در صورت تجا ز به حقوق معنوی ا قائل ش.ه،
اسانباط می شود که اعمال حقوق معنوی بع .از فوت پ.ت.آ رن.ه با قائم مقای ا اعم از راث تا زارت
ف هنگ است(صفاتی )87 ،1375 ،گ هی از حقوق.انان ب آن نظ هسان .که حق معنوی ،خاص
پ.ت.آ رن.گان میباش .در اقع جزتی از شخصیت ا به شمار میر د حق معنوی ب تألیف را ارثان
چنانکه هست میتوانن .اج ا کنن ،.لی اصل حق به اتشان مناقل نش.ه است ،چنانکه مؤلف میتوان .نوشاه
خود را به کلی دگ گون سازد ،نظ های مخالف گ شاه ب.ه .تا آن را از بین بب د ،لی بازمان.گان ا چنین
اخایاری ن.ارن .آنان ظیفه دارن .که می اث خوتش را حفظ کنن .با اسافاده از ساتل اج اتی حق ،از
مزاتای مالی آن به همن .شون .پس ،میتوان گفت حق معنوی مؤلف به صورت تک تکلیف به بازمان.گان
ا میرس(.کاتوزتان )299 ،1379 ،در اتن قسمت بات .تادآ ر ش .که ب اساس ماده  18قانون حماتت از
حقوق مؤلفان مصنفان هن من.ان  ،اعمال تح تف ه گونه تغیی در اث ب .ن اجازه پ.ت.آ رن.ه ممنوع
است که در صورت تغیی پس از فوت ،راث بات .موافقت پ.ت.آ رن.ه را باوانن .به اثبات ب سانن .در
خصوص ق اردادهای منعق.ه بین صاحب اث

شخص ثالث ب.تن صورت عمل میشود که راث بات .به

اناقاالت زمان حیات صاحب اث پاتبن .باشن .م.ت تعیین ش.ه در قانون ب ای مالکیت راث ( 30سال) از
زمان فوت صاحب اث محاسبه میشود اگ چه ب اساس ق ارداد مناقل ش.ه باش.
 -2-7انتقال حقوق مالکیت صنعتی درایران
در ب رسی چگونگی اناقال اتن حق ش اتط اناقال می توان گفت که نقل اناقال به د صورت
ارادی قه ی قابل تصور است نقل اناقال ارادی در قالبهای زت انجای می شود:
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 اناقال از ط تق صیت:چنانچه در مباحث بیان ش .حق مالکیت صنعای مال محسوب میشودقابل ارزش گ اری ارزتابی به پول تملک میباش .پس اگ چه قانون ثبت اخا اعات در سال 1310
درخصوص نقل اناقال سکوت ک ده است اما ماده  826قانون م.نی اتن نوع از نقل اناقال را مجاز
دانساه است پس می توان با اساناد به ماده ذک ش.ه نقل اناقال از ط تق صیت را امکان ت دانست
 -اناقال از ط تق ق ارداد اساخ.ای ،سفارش :در قانون ثبت عالتم

اخا اعات ات ان درخصوص

ق اردادهای فوق  ،تعیین تکلیف نش.ه ص فاً در ط ح پیشنهادی به مجلس شورای اسالمی به اتن موقوع
توجه ش.ه است در بن 5 .ماده  3ط ح آم.ه است ه گاه اخا اعی در اج ای تک ق ارداد اساخ.ای انجای ش.ه
باش .حقوق م بوط به آن اخا اع ماعلق به کارف ما خواه .بود مگ آنکه خالف آن در ق ارداد ش ط ش.ه
باش .در مورد ط حهای صنعای در ماده  16پیشنوتس التحه ج.ت .ناظ ب بن 5 .ماده  3پیش بینی ش.ه
است که ب مبنای آن حقوق م بوط به ط ح صنعای که در راساای اج ای تک ق ارداد انجای ش.ه ماعلق به
کارف ما است مگ اتنکه ب خالف آن ش ط ش.ه باش .به نظ میرس .در مورد اخا اعات ط حهاتی که به
سفارش اتجاد ش.ه باشن ،.باوان از ح.ت مالک ماده  6قانون حماتت حقوق پ.ت.آ رن.گان ن یافزارهای
راتانهای همچنین ماده  3قانو ن حماتت از مؤلفان

مصنفان هن من.ان اسافاده ک د حقوق مالی مناج

از اث را ماعلق به سفارش دهن.ه دانست (امی.تان )44 43 ،1386،در مورد نقل اناقال قه ی نیز اناقال
از ط تق ارث

اناقال به اسطه رشکساگی اناقال به اسطه ادغای د ش کت تا شخص حقوقی نیز

اناقال حق به توقیف تا تأمین کنن.ه حقوق اموال صنعای قابل تصور است در مورد قسم آخ بات .گفت اگ
چه در قوانین به ص احت ذک نش.ه است که توقیف تا تأمین اموال صنعای امکانپ ت است اما باتوجه به
اتنکه قانونگ ار در تبص ه ماده  65قانون اج ای احکای سال  1365مق ر میدارد «تصنیفات تألیفات
ت جمه هاتی که هنوز به چاپ ن سی.ه ب .ن رقاتت مصنف مؤلف ما جم در صورت فوت آنها ب .ن
رقاتت رثه تا قائم مقای آنان توقیف نمیشود» میتوان چنین ب داشت نمود که پس از اناشار قابل توقیف
تأمین است طلبکار میتوان .نسبت به توقیف اموال فک ی اق.ای نمات .اتن بیان قانون که به نوعی
تأتی .کنن.ه مالیت اموال فک ی است در ب گی ن.ه حقوق اموال صنعای نیز میشود پس طلبکار میتوان.
به موجب احکای الزی االج ای محاکم تا اج اتی اسناد رسمی از حق مزبور به میزان طلب خود ب داشت
نمات.
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 -8نتیجهگیری
حقوق مالکیت معنوی (فک ی) نهادی است کامالً جوان نوپا ،اتن حقوق در پی تک نوآ ری اباکار
منحص به ف د به جود میآت .ماعلق به صاحب آن تفک

ان.تشهای می باش ، .اتن نوآ ری اباکار

میتوان .سیلهای ج.ت .باش .که اخا اع ش.ه است تا اث ی هن ی

ادبی مالکیت ب اموال مادی

مالکیت عای می باش .مالکیت ب اموال معنوی (فک ی) مالکیت خاص است که بین اتن د تفا ت جود
دارد که مهما تن خصیصه مالکیت مادی د ای داتمی بودن آن است اما مالکیت معنوی (فک ی) در اث
گ شت زمان تا بعضی اق.امات تا تخلفات (درخصوص اخا اعات صنعای) اعابار خود را از دست خواهن .داد
تفا ت دتگ آنها در شخصیت پ.ت .آ رن.ه میباش .که پ.ت.آ رن.ه مالکیت فک ی از ارکان اساسی مالکیت
فک ی است لی در مالکیت مادی چنین خصیصهای جود ن.ارد
فقهای اسالمی اعم از شیعه اهل سنت ،نسب به حقوق مالکیت معنوی (فک ی) اظهارنظ نمودهان.
به اراته دلیل پ داخاهان .به عللی چون کار ،منفعت ،تالش ف د

اتن حق مورد پ ت ش فقهای

اسالمی ق ار گ فاه است ،اما در نحوه ملکیت اتن حقوق اخاالفنظ جود دارد در حقوق ات ان غی از
ب داشت از ماده  5قانون حماتت از حقوق مولفان مصنفان هن من.ان ماده  33قانون ثبت عالئم
اخا اعات حکم قانونی تا ر ته قضاتی درخصوص اگ اری بخشی از حقوق مالی توسط پ.ت.آ رن.ه جود
ن.ارد حق مادی پ.ت.آ رن.ه در حقوق مالکیت ادبی هن ی تا همان حق مالی ب اساس قانون حماتت از
حقوق مؤلفان مصنفان هن من.ان به صورت ارادی در چهار شکل مخالف قابل اناقال میباش :.اناقال
حق به شخص حقیقی (ماده  ،)14اناقال حق به سفارشدهن.ه (ماده  ،)13اناقال حق به اساخ.ایکنن.ه
(کارف ما) ،اناقال حق به شخص حقوقی (بن 2 .ماده  )13اناقال به صورت قه ی به د شکل اناقال قه ی
در زمان حیات اناقال قه ی پس از م گ صورت میپ ت د (مواد  )15 12اناقال حقوق مالکیت صنعای
نیز ب اساس قانون ثبت عالتم اخا اعات به صورت ارادی قه ی قابل اناقال میباش .که اناقال ارادی
آن از ط تق صیت ق ارداد اساخ.ای سفارش اناقال قه ی از ط تق ارث ،رشکساگی ادغای د
ش کت صورت میپ ت د ب خی موقوعات صنعای نظی حق اخا اع (ماده  ،)39عالئم تجاری (ماده ،)12
ط حهای صنعای ،نشانههای جغ افیای اس ار تجاری به ه د صورت ارادی قه ی مورد ب رسی ق ار
گ فاه ش.ه است که در تمامی موارد امکان نقل اناقال جود دارد اما در اس ار تجاری مح .دتتهاتی
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جود دارد در حقوق مالکیت صنعای امکان اناقال در ب خی موقوعات صنعای جود دارد از جمله حق
اخا اع ،عالئم تجاری ،م.ارهای تک ارچه  ،ط حهای صنعای

رقه اخا اع

در نهاتت با توجه به رقابت آتن.ه جهان ب س تصاحب اموال مادی

تا اطالعاتی که منج به

تصاحب اتن اموال می گ دد همچنین محورتت اموال معنوی در تجارت نوتن جهانی  ،س ماته گ اری،
ر ابط اقاصادی رش .توسعه جوامع ،پیشنهاد می گ دد:
 ق ارداد های اناقال حقوق مالی صاحبان آثار معنوی (فک ی) ،مساقل از ق اردادهای اناقال اموالمادی پیشبینی گ دد
در نظای حقوقی ات ان قوانین اموال معنوی (فک ی) بسیار قعیف غی کارب دی است مااسفانه بهاناقال اموال معنوی بسیار ناچیز پ داخاه ش.ه است ل ا نیاز است با بازنگ ی مفاهیم سنای حقوق ات ان
تصوتب قوانین ج.ت .گامی نو ب داشاه شود
فهرست منابع
الف -منابع فارسی
 -1آرتانپور کاشانی ،عباس ،)1375( ،ف هنگ کامل انگلیسی ،فارسی ،مؤسسوه اناشوارت امی کبیو  ،تهو ان ،چواپ
هفام
 -2آتای ،حمی ،)1375( ،.حقوق آف تنشهای فک ی با تأکیو .بو حقووق آفو تنشهوای ادبوی هنو ی ،اناشوارات
حقوق.ان ،ته ان ،چاپ ا ل
 -3اردبیلی  ،احم ،)1403( ،.مجمع الفائ.ه الب هان ،تحقبق اشاهاردی ع اقی تزدی ،قم ،جامعهالم.رسین
-4امامی ،سی .حسن ،)1371( ،حقوق م.نی ،جل ،1 .اناشارات اسالمیه ،ته ان ،چاپ نهم
 -5امامی ،سی .حسن ،)1381( ،حقوق م.نی ،اناشارات اسالمیه ،ته ان ،چاپ شانزدهم
 -6امامی ،اس.اهلل ،)1390( ،حقوق مالکیت صنعای ،اناشارات میزان ،ته ان ،چاپ ا ل
 -7امامی ،اس.اهلل ،)1386( ،حقوق مالکیت معنوی ،اناشارات میزان ،ته ان ،چاپ ا ل
-8جعف ی لنگ دی ،محم.جعف  ،)1388( ،حقوق اموال ،اناشارات گنج دانش ،ته ان ،چاپ ششم
 -9حجای اش فی ،غالم قا ،)1383( ،مجموعه کامل قوانین مق رات محشای بازرگانی تجاری ،اناشوارات گونج
دانش ،ته ان ،چاپ ا ل
 -10حکمتنیا ،محمود ،)1387( ،مبانی مالکیت فک ی ،سازمان اناشارات ،ته ان ،چاپ د ی
 -11حبیبا ،سعی؛ شاک ی ،زه ا ،)1390( ،دکا تن اسایفای حق در حقوق مالکیت فک ی ،اناشارات میوزان ،تهو ان،
چاپ ا ل
-12دهخ.ا ،علی اکب  ،)1372( ،لغتنامه ،اناشارات دانشگاه ته ان ،ته ان ،چاپ ا ل
 -13زرکالی ،ساار ،)1388( ،حقوق مالکیت ادبی هن ی ،اناشارات سمت ،ته ان ،چاپ د ی
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 -14صادقی نشاط ا  ،)1389( ،حماتت از حقوق پ.ت.آ رن.گان ن یافزارهای کام یوت ی ،اناشارات میزان ،ته ان ،چاپ
دی
 -15صفاتی ،حسین ،)1379( ،د ره مق.ماتی حقوق م.نی اشخاص اموال ،اناشارات امی کبی  ،ته ان ،چاپ ا ل
 -16کاتوزتان ،ناص  ،)1381( ،اموال مالکیت ،اناشارات میزان ،ته ان ،چاپ پنجم
 -17کاتوزتان ،ناص  ،)1385 ( ،مق.مه علم حقوق مطالعه در نظای حقوقی ات ان ،ش کت سوهامی اناشوار ،تهو ان،
چاپ چهل هشام
 -18کاتوزتان ،ناص  ،)1387 ( ،قواع .عمومی ق اردادها ،ش کت سهامی اناشار ،ته ان ،چاپ پنجم
 -19کاتوزتان ،ناص  ،)1392( ،د ره مق.ماتی حقوق م.نی (اموال مالکیت) ،اناشارات میزان ،ته ان ،چاپ سی نهم
 -20کلود ،)1390( ،اصول بنیادتن حقوق مولف حقوق مجا ر در جهان ،ت جمه محم.ی ادقانی ،اناشارات میوزان،
ته ان ،چاپ د ی
 -21گانت ،)1389( ،فلسفه حقوق ،ت جمه صانعی دره بی.ی ،اناشارات نقش نگار ،ته ان ،چاپ ا ل
 -22مشی تان ،محم ،)1339( ،.حق مؤلف حقوق تطبیقی ،اناشارات دانشگاه ته ان ،ته ان ،چاپ ا ل
 -23محم.ی ،پژمان ،)1386( ،ق اردادهای حقوق مؤلف ،اناشارات دادگسا  ،ته ان ،چاپ ا ل
 -24مطه ی ،م تضی ،)1369( ،نظ ی به اقاصاد اسوالمی ،توه ان
 -25می حسینی ،سی .حسن ،)1387( ،حقوق اخا اعات ،اناشارات میزان ،ته ان ،چاپ ا ل
 -26می حسینی ،سی .حسن ،)1390( ،حقوق عالئم تجاری ،اناشارات میزان ،ته ان ،چاپ ا ل
 -27می حسینی ،سی .حسن ،)1391( ،مق.مهای ب حقوق مالکیت معنوی ،اناشارات میزان ،ته ان ،چاپ سوی
 -28نور زی ،علی قا ،)1381( ،حقوق مالکیت فک ی (حق مؤلف مالکیت صنعای) ،اناشارات چاپار ،تهو ان ،چواپ
ال

ب-منابع عربی
تنظیم آثار امای خمینی ،قم

 -29خمینی ،سی.مصطفی ،)1418( ،خیارات ،تحقیق مؤسسه نش
 -30خووتی ،سی .ابوالقاسم ،)1371( ،مصباح الفقاهه ،مطبعه غ.ت
 -31خمینی ،سی .ر ح اهلل ،)1410( ،کااب البیع ،مؤسسه اسماعیلیان ،قم ،الطبعه ال ابعه
 -32زحیلی ،هبه ،) 1989( ،الفقه االسالمی فی اسلوبه الج.ت ،.اناشارات دارالفک  ،دمشق ،چاپ د ی
 -33سنهوری ،عب.الزاق ،)1967( ،الوسیط فی ش ح القانون الم.نی ،الا اث الع بی ،بی ت

