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 قدمه م
 های وضعيت دارای است ممکن آید می وجود به نفر چند همکاری نتيجه در که اثری

  یا و  حقوقی یا حقيقی شخصی سازماندهی و هماهنگی با همکاری است ممکن.باشد متفاوت

 ممکن همکاری این در.گيرد صورت ثالث شخص  دخالت  بدون  مؤلفان خـود بـين هماهنگی با

 است ممکن هریک مشارکت.باشد تعيين غيرقابل یا و تعيين قابل کنندگان مشارکت سهم است

 یـا باشد، هنری و ادبی  عناصر  دارایـ مـثال،اثر عـنوان باشد،به گوناگون انواع یا و  نوع  یک  از

  مؤلف که دارد وجود امکان این(.54 ،ص1385کلمبه،)باشد تنها ادبی مثال نوع یـک از ایـنکه

 عناوین تـحت جـدید اثـر از صورت  این در که باشد گرفته بهره سابق اثر از اثر  تهيه  در

  در اقتباس، ترجمه، جنگ شامل آثـار نـوع این.شود می یاد اشتقاقی یا و ثانوی،مشتق گوناگون

 هنرهای زمينه در تبدیل و موسيقی زمينهء در تنظيم و  ادبی  زمينهء

 دوم اثـر بـاشد داشته همکاری دوم اثر تهيه در سابق اثر  مؤلف  اگر.شود می(تجسمی)پالستيکی

 مـشترک اثر یک اینکه  امکان  هرحال به.شود می  تلقی مشترک اثر نيست،بلکه ثـانوی

 .دارد باشد،وجود هم ثانوی حال درعين

 طور بـه آنها بين همکاری ازاینکه نفر،اعم چند یا دو توسط  شده  آفریده  آثار کليه چنانچه

 انواع دارای مرکب آثار صورت این بناميم،در مرکب  را  باشد  غيرمستقيم یـا و مـستقيم

 های شباهت لحاظ به مشترک و  جمعی  آثار.بود خواهد مـشترک و اشـتقاقی،جمعی گوناگون

  با(109  ،ص1381نوروزی،)مؤلفان ای پاره تأليفات و1 حقوقی های نظام برخی در فراوان

 آنها حقوقی وضعيت شده،ترسی یاد مفاهيم بررسی نوشتار این هدف.اند شـده خـلط  یـکدیگر

 اعتبار به مؤلفان فکری مالکيت حقوق رشتهء در.اسـت دو آن تـشخيص  مـالک  تعيين و

 این باشند،در کرده شـرکت مـتعدد افـراد اثر آفرینش در  اگر.باشند می  حمایت  مورد آثارشان

 حمایت مشمول آنها مـشارکت نـحوهء و ميزان به توجه  با  مؤلفان کليه که است طبيعی صورت

 در کننده تـعيين عـامل اثر آفرینش در آفریننده مشاکرت  نحوهء  دیگر  عبارتی به.گيرند قرار

 حقوقی های نظام اکثر در.است آن اجرای و همکار  شریک  حقوق  تعيين نيز و اثر عنوان و نـوع
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 حاصل نفر چند یا دو فعاليت نتيجه در که آثاری عنوان به جمعی و  مشترک اثـر عـناوین به

 حقوق ميزان و اصطالحات،نوع این مفهوم بر اینکه  است،بدون  شـده اشـاره شود مـی

 (  221 ،ص1386 صادقی،.ک.باشد ) ر داشـته وجود  نظر  اتفاق آنها بين اختصاصی

 بـخش هر  مؤلف  تعيين و تشخيص مشترک اثر از جمعی  اثر  تشخيص  معيار قوانين بـرخی در

  این  غير در و جمعی اثر  باشد  مشخص بخش هر مؤلف اگر که توضيح این است،با گـرفته قـرار

 6 ماده طی  بيگانه  قوانين برخی تأثير تحت نيز گذار قانون.بود  خواهد  مـشترک  اثـر صـورت

 مواد اجرایی نامه  آیـين  11 مـاده نـيز  ،و1348  مصوب  هنرمندان و مؤلفان حقوق حمایت  قانون

  پرداخته مشترک آثر تعریف به ای رایانه ی افراز نـرم آورنـدگان پدید از حمایت قانون  17  و2

 تـأکيد  بـا  ،(ب)مشترک  اثر ،سپس(الف)جمعی  اثر  ابـتدا شـده یاد مواد ارزیابی منظور  به1.است

 حقوق در مـربوط قـانونی مواد نقد گيرد،سرانجام می قرار بررسی مـورد  فـرانسه حـقوق بر

 .داد  خـواهد  تـشکيل را تحقيق این نتيجه گرفته  صورت  بررسی به توجه با داخلی

 

 

 

 



 

 تاریخچه حقوق مالکیت فکری اول : مبحث

های الهی که در وجود انسان به ودیعه گذاشته شده است، احساس مسئوليت  یکی از موهبت

ضرورت حفظ و صيانت از آنهاست؛ احساسی که در های خود و اعتقاد به  نسبت به داشته

شود. ابناء بشر تمایلی قوی به حفظ  یاد می« مالکيت»جوامع انسانی از آن به عنوان نهاد حقوقی 

های مادی و معنوی و گسترش و افتخار به آنها را در خود دارد. این احساس در انسان ابتدا  یافته

های فکری بشری اگرچه مورد  قرون گذشته تالشنسبت به اموال مادی به وجود آمد. و تا 

احترام و اکرام بود اما نيازهای مادی وی اساساً با کار و تالش فيزیکی و تبادل اموال عينی یا 

گردید. اما از زمانی که جوامع مدرن به مفهوم امروزین  پرداخت پول و ما به ازاء برطرف می

ای  دا کرد، دانش و فن به عنوان انگيزهآن شکل گرفت و شهرنشينی به سبک جدید رواج پي

ورزی و  برای رشد جوامع مطرح گردید و رونق پيدا کرد؛ به ویژه از قرن پانزدهم به بعد اندیشه

های فکری به مبنایی برای کسب ثروت تبدیل شد و صبغه اقتصادی به خود گرفت و  تراوش

 شود. جوامع یاد می امروز از آن به عنوان عاملی مهم برای رشد اقتصادی و توسعه

با ظهور صنعت چاپ و امکان نشر آسان کتب علمی و ادبی و هنری، سرقت و سوءاستفاده از 

آثار فکری دیگران نيز ميسر شد. و کم کم صاحبان اندیشه و هنر دریافتند که برای حفظ 

بایست سازوکاری فراهم آورند. این نهضت ابتدا موجب فراهم  دستاوردهای فکری خود می

هایی از سوی سالطين اروپایی، تحت عنوان حق امتياز  نامه دن زمينه برای صدور گواهیآم

ها از  ساخت و هم امکان کنترل اندیشه گردید. این رویه هم منافع دارنده گواهی را فراهم می

کم به وضع قوانين ملی انجاميد که از آن  ها کم آورد. این حمایت سوی حکام را به وجود می

در ونيز اشاره  1474ان به اولين قانون موضوعه برای حمایت از اختراعات به سال تو ميان می

ساخت. و  سال فراهم می 10کرد. قانونی که حقوق انحصاری الزم را برای مخترع برای مدت 

در انگلستان حمایت از مالکيت فکری در قالب حمایت از اختراعات  1624به دنبال آن در سال 

و به تدریج سرایت این حرکت به کشورهای  1709قانون حق مؤلف در  آغاز و منتهی به وضع

دیگر گردید. به طوری که امروز شاهد نهادینه شدن این تأسيس حقوقی در تمامی کشورها 

 هستيم.
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وضع قوانين در خصوص حقوق مالکيت فکری در ایران با تصویب قانون ثبت عالئم تجارتی 

اصالحات بعدی به تصویب قانون ثبت عالئم و شروع و با  1304فروردین  9ایران در 

نامه اصالحی آن تا زمان حاضر  منجر گردید که به همراه آیين 1310تيرماه  29اختراعات در 

مورد استناد متقاضيان ثبت عالئم و اختراعات قرار گرفته است. به موازات وضع قوانين، در 

برخی کشورها، حمایت از عالئم های فنی و تجاری بين ایران و  معاهدات مودت و همکاری

ها صرفاً به مناسبات دوجانبه  تجاری و اختراعات مورد توجه بوده است که این حمایت

گردیده است. قوانين و مقررات دیگری نيز پس از آن  های معاهدات مذکور محدود می طرف

ستناد قرار صالح به تصویب رسيده و مورد استفاده و ا های مختلف و توسط مراجع ذی در زمينه

توان در زمره آنها از قانون مقررات امور پزشکی، داروئی و مواد  گيرد که می گرفته و می

با اصالحات بعدی آن و قانون حمایت از حقوق  29/3/1344خوردنی و آشاميدنی مصوب 

نامه اجرایی آن و قانون ثبت ارقام  و آیين 1348مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 

 یاد کرد.  29/4/1382کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب گياهی و 

های فنی و تجاری و معاهدات  در کنار تصویب قوانين و انعقاد معاهدات دوجانبه همکاری

مودت، با توجه به اقتضائات پيش آمده و احساس ضرورت نهادهای قانونگذاری و به موازات 

ترین این  ایم؛ از جمله مهم مرتبط نيز پيوستهالمللی  توسعه جامعه، به برخی از معاهدات بين

و کنوانسيون  1338معاهدات، کنوانسيون پاریس راجع به حمایت مالکيت صنعتی در سال 

، اتحادیه موسوم به مادرید و 1380مؤسس سازمان جهانی مالکيت فکری )وایپو( در سال 

است. مقررات  1380ر سال المللی عالئم و پروتکل مربوط د نامه آن راجع به ثبت بين موافقت

قانون مدنی در حکم قانون بوده و پس از  9مندرج در این معاهدات با عنایت به مفاد ماده 

باشند. این معاهدات در عين حالی که امتيازاتی را  االجرا می االتباع و الزم تصویب و انتشار الزم

برای کشور ما به ارمغان  المللی راجع به حقوق مالکيت فکری و تجارت در حوزه تعامالت بين

المللی امکان  کنند تا در راستای ایجاد نظمی منطقی و بين آورند، تعهداتی را نيز تحميل می می

 های تجاری، تبادل اطالعات و انتقال فناوری و منابع اوليه فراهم گردد. دادو ستد در زمينه
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ها است که  ها و توانایی ای از امتيازها و مصونيت مالکيت فکری یا مالکيت معنوی، مجموعه

آورنده آفرینش فکری درباره امر غيرمادی و غيرملموس دارد. مالکيت فکری امروزه  پدید

های گوناگون اهميت دارد. به لحاظ  دهد و از جهت بخش مهمی از اموال را تشکيل می

با توجه  اجتماعی اثر مالکيت فکری در توسعه دانش و تأمين رفاه تأثير دارد. به لحاظ اقتصادی

دهد. مالکيت فکری از  به ميزان توليد فکر اهميت یافته و بخش مهمی از منابع مالی را شکل می

گيری سلطه علمی از طرف کشورهای دارای   جهت سياسی نيز اهميت دارد زیرا باعث شکل

توليد باال بر کشورهای وارد کننده دانش هستند. پذیرش نظام مالکيت فکری با این فرض که 

تواند از  کشور توليدات فکری وجود دارد در جهت منافع پدیدآورنده است زیرا وی میدر 

کننده نيز است  منافع اقتصادی توليد خود بهره ببرد. این نظام متناسب با خواست و نياز مصرف

کننده را مورد  زیرا توليدکنندگان و کنشگران محيط علمی برای کسب سود خواست مصرف

تواند جریان توليد علم را  این امر در جهت مصالح عمومی نيز است زیرا می دهند. توجه قرار می

 شتاب دهد.   

 گفتار اول : چیستي مالکیت فکری

های مهم در شناخت مالکيت فکری شناخت چيستی آن است. این موضوع از  از جمله بحث

ی ها های فلسفه مالکيت فکری است. مالکيت فکری واژه کلی با مصداق جمله موضوع

گوناگونی است که وجه مشترک آنها این است که موضوعشان شیء فيزیکی نيست. این ميزان 

رو باید برای شناخت مالکيت  از ویژگی برای تعریف و شناخت ماهيت امر، کافی نيست؛ از این

های موجود دو روش در اینجا مفيدتر است.  های دیگر اندیشيد. از ميان روش فکری به روش

ها و دیگری از راه شناخت حقوق مترتب  کيت فکری از راه شناخت مصداقیکی شناخت مال

 های فکری است.  بر پدیده

 گفتار دوم : تحلیل مصداقي مالکیت فکری 

افراد زیر پوشش آن است. هاى شناخت ماهيت حقوقى، شناخت اجزا و  یکى از راه

صورت مستقيم بشمارد و  به را عنوانهای  مصداق تواند به جاى ارایه تعریف عام، گذار مى قانون

سيس سازمان أه تعریف برهاند. این وضعيت در کنوانسيون تیخود را از ارا ،از این رهگذر
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 1979و اصالحى دوم اکتبر  1976جوالى  14جهانى مالکيت معنوى امضا شده در استکهلم در 

 رد:دا کنوانسيون درباره مالکيت فکرى مقرر مى 2ماده  8خورد. بند  به چشم مى

 خواهد بود:موردهای ذیل مالکيت فکرى شامل حقوقى مرتبط با »

 ؛ـ آثار ادبى، هنرى و علمى

 هاى رادیویى؛ ـ ترجمه هنرمندان مترجم، اجراى هنرمندان مجرى، صداى ضبط شده، برنامه

 ؛فعاليت انسانباره ـ هرگونه اختراعات در

 ؛ـ کشفيات علمى

 هاى صنعتى؛ ـ طرح و نقش و مدل

 ها؛ گذارى شرکت هاى تجارتى و نام تجارتى، عالئم خدماتى، نامـ عالئم 

حقوقى که مربوط به فعاليت ثمره فکرى در دیگر ـ حمایت در برابر رقابت غيرقانونى و 

 (.96: 1381شکيب،  شفيعى« )قلمرو صنعتى، علمى، ادبى و هنرى است

ت صنعتی و مالکيت توان نظام مالکيت فکری را در دو حوزه وسيع مالکي طور کلی می به

ادبی و هنری تقسيم کرد. در دسته مالکيت ادبی و هنری، حقوق اخالقی و اقتصادی اهميت 

 دارد و در دسته مالکيت صنعتی، حقوق اقتصادی مهم است.

وضعيت آینده را ندارد. افزون بر  بينی  این شيوه شناخت به امر موجود ناظر است و توان پيش

ای بيشتر برای آموزش حقوق مالکيت فکری موثر است و چندان برای شناخت  این، چنين شيوه

 احکام و آثار مفيد نيست. 

 اخالقى مالکیت فکرىحقوق حقوق اقتصادى و مبحث دوم : 

 هستند؛متضمن دو دسته حقوق برای پدیدآورنده مالکيت فکرى های  معمول نظامطور  به

 .کنيم بررسی میدو دسته حقوق را  اخالقى. در ادامه اینمعنوی یا  حقوق اقتصادى و حقوق

 مالکیت فکریحقوق اقتصادى گفتار اول : 

صورت  دادن به پدیدآورنده است که به نظام مالکيت فکرى اطمينانترین هدف هر  مهم

خود را دارد و حقوق از این امر  انحصارى حق استفاده از منافع اقتصادى پدیده فکرى

حقوق اقتصادى مالکيت فکرى به پدیدآورنده حق  . کند صورت شایسته حمایت می به
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هاى فکرى  پدیدهکند. اما از آنجا که ماهيت  مدت معين اعطا مى برایبردارى را  انحصارى بهره

را در هر حوزه و  بردارى های بهره ها، مصداق بردارى آنها یکسان نيست، قانون وه بهرهو شي

بردارى متعارف است  هاى بهره ناظر به شيوهها  مصداقاین  است. مورد توجه قرار دادهموضوع 

 توسعه یابد.بسا این حقوق نيز  ها چه و با توسعه شيوه

انتقال، ارث، رهن و حق نقل :مانند یحقوق دیگرها و  قاعدهموضوع  ،این حقوق همچنين

وانتقال و  )حق نقل حقوقدسته از این  .ودش می واقع دارى و ...بر گذاشتن و اعطاى مجوز بهره

کند. از آنجا که  را روشن مى بردارى و استفاده حقوق اقتصادی در حقيقت دامنه حق بهره ...(

حوزه دو  ایندر ادامه به حقوق اقتصادى در حقوق مالکيت فکری دو شاخه ادبی و صنعتی دارد 

 .پردازیم می

 اقتصادى مالکیت صنعتىحقوق بند اول : 

هاى صنعتى، جنبه  ویژه منافع اقتصادى در پدیدهکمرنگ بودن حقوق معنوى و اهميت 

اقتصادى مالکيت صنعتى را بسيار برجسته کرده است. حقوق اقتصادی دو جنبه دارد: ایجابی و 

به  سلبی. حقوق اقتصادی به لحاظ ایجابی برای پدیدآورنده درباره موضوع پدیده فکری نسبت

تواند مانع دیگران از  آورد و به لحاظ سلبی پدیدآورنده می برداری سلطنت پدید می انواع بهره

های حقوقی با  برداری شود. نکته مهم اینکه حقوق ایجابی و اعمال آن در نظام بهره

دهند در تعریف و شمارش  رو برخی ترجيح می رو است. از این های فراوانی روبه محدویت

های فکری فقط از حقوق سلبی یاد کنند. ما در ادامه با رویکرد ایجابی  بر پدیدهحقوق مترتب 

 کنيم. های فکری را بررسی می حقوق اقتصادی مترتب بر پدیده

 حق انحصارى ساختالف : 

وسيله آن،  ترین نتيجه اختراع محصول، ساخت و توليد انبوه آن است که به  روشن

های حقوقی مالکيت فکری از این امر  یابد. نظام میپدیدآورنده به منافع اقتصادی دست 

. دهند را به پدیدآورنده می حق انحصارى ساخت و توليد اثر اختراع شدهکنند و  حمایت می

 تواند دیگران را از ساخت و توليد اثر منع کند.  ، مخترع مىانحصاری براساس این حق

 


