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 تقدیم وتشکر
نقش شگفت انگيز تعليم و تربيت در زندگی انسان بر هيچ خردمندی پوشيده نيست و تاکنون هم 

مورد تردید قرار نگرفته است ، چرا که تعليم و تربيت صحيح می تواند فرد را به اوج  ضرورت آن

ارزشها برساند و اگر غلط افتد ، وی را به سقوط کشاند ، زیرا آدمی در آغاز ولدتش فاقد علم و 

 ادراک و تربيت و کمال است .

که بنده و  ر حسن  حسینیجناب آقای دکتدر اینجا جا دارد از راهنمائيهای استاد محترم خود 

تمامی جوانان مشتاق به علم و دانشدر این مرز و بوم را با اطلعات و علم روز آشنا ساخته وی می 

سازد تشکر و قدردانی خود را هر چند در برابر زحمات ایشان ناچيز می باشد که ابراز می دارم و 

تاد حاذق از خداوند منان خواهان و آرزوی طول عمر و ترقی علمی در مقاطع مختلف را برای این اس

 خواستارم .  .

 متحمل میبرا راه انی در مادرم که ییزحمتها تمام و جانبازم پدر یادعا یب و پاک روح به میتقد

 .شد



 

  مقدمه

 حقوق در یفکر تيمالک حقوق به مربوط مقررات و نيقوان در که یابهامات و نواقص جهت به

 گرفته صورت یشتريب پژوهش و کنکاش خصوص نیا در تا است ستهیشا دارد، وجود رانیا موضوعه

 پژوهش نیا در. دیآ وجود به نقصان نیا رفع یراستا در قانونگذاران یبرا یمناسب یعلم بستر و

 یفکر تيمالک  یحقوق نظام ،یفکر تيمالک در   احکام و آثار و جادیا یها راه یبررس به تا میدرصدد

 یقانون یخلها و نواقص رفع یبرا یقانون نیمواز از استفاده با ییراهکارها و پرداخته نینو یفناور و

 .گردد ارائه

 یها دهیا نيمالک از یتیحما نيقوان یاجرا و یساز فرهنگ به ژهیو توجه و وجود تياهم  به توجه با 

 و یبررس با که است آن بر محقق شرفته،يپ یها کشور در مذکور  نيقوان متخلف با برخورد و نوآورانه

 از رانیا در موجود یها یفناور از یماد و یمعنو تیحما یحقوق نيقوان  ليتحل و هیتجز و کشف

 در نو  یها یفناور از تیحما نيقوان ابتدا در کشور، انيبن دانش  عیصنا فناوران از گرفتن کمک قیطر

 ربطیذ یها سازمان نمودن مشخص و فناوران از تیحما نيقوان یبررس با دنيرس و یبررس را رانیا

 یها تیحما موارد یبررس نيهم در و مشخص رانیا در را دهیا  صاحبان از  یها تیحما  حدود

 ها سازمان رشد مراکز مانند)  یتیحما یکاها باره در  همسو ريغ مختلف یها سازمان یسو از یتکرار

 راه سر بر نشسسته مشکلت و یتیحما مفقوده یها حلقه کارها یمواز( یفناور و علم یها پارک و

 ارئه با انشاءال و مشخص را  انيبن دانش و نو یها یفناور ،یصنعت و ی فکر یها تيمالک ثبت

 و  یآبادان جهت در را یگام و سهل را یفناور جاده در حيصح قیطر یط یمنطق و یعلم یراهکارها

 . ميباش برداشته زمانیعز کشور  شرفتيپ



 



 

 فصل اول
 تعاریف و مفاهیم

 مالکیت فکری ماهیتمفهوم و 
 درک بهتر، بيان نمائيم، بدواً در قابل فهم و برای اینکه مفهوم مالکيت فکری را به گونه ای دقيق و

فقهی وحقوقی آن در دو گفتار  این مبحث به تعریف و مصادیق مالکيت فکری و سپس به ماهيت

 جداگانه می پردازیم:

 مالکیت فکری مصادیقتعریف و  -1-2-1
 تعریف مالکیت فکری -1-2-1-1

بلکه با پيدایش  بحث نوینی نيست. ابتکارات انسان است، و موضوع مالکيت فکری که ناشی از هنر

فکی بوده که انسان هيچ وقت از که فکر قدرت لین چرا آمده است. وجوده ب مالکيت فکری نيز انسان،

 هميشه به منظور رفع نيازهای خود از آن بهره می گرفته است. آن خالی نبوده و

به کاربرده است و  9911حقوقدان بلژیکی در سال 9نخستين بار پيکار فکری را مالکيتاصطلح 

غيرمادی و حقوق حقوق بر اموال  برخی از حقوقدانان به جای آن اصطلح مالکيت های غيرمادی،

ۀ است. واژ «intellectual property»این اصطلح معادل  9جلب مشتری را به کار برده اند.

«property» که  یش هم به معنای مال و تصرف و زبان انگليسی هم به معنای حق مالکيت و در

د به فکر نيز وصفی است که بر توانایی فر« intellectual » ۀمالکيت به آن تعلق می گيرد. کلم
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در قوانين  9یا به کار گيری این توانایی دللت می کند. کردن در یک روش منطقی و شناخت اشياء و

قانون تجارت الکترونيکی مصوب  69مالکيت فکری در ماده ۀ داخلی نيز برای اولين بار واژ

و  ذهنی انسان است آمده است.مالکيت فکری محصولی است که حاصل تلش فکری و 97/91/9399

عينی پدیدار شود مثل  این محصول در ماهيت امری غيرملموس است اما می تواند در اشيای ملموس و

تميز از  ساخت یک آهنگ یا موسيقی. اصطلح مالکيت فکری در کاربرد عمومی برای تشخيص و

می  حقوق مالکيت معمولی یا فيزیکی که در مورد اشياء ملموس مانند زمين و کال وجود دارد به کار

یندهای فکری است آرود. مالکيت فکری نوعی از مالکيت غيرمادی است که نتيجۀ آن برخی از فر

 اگرچه اغلب ممکن است تلش های فيزیکی در برداشته باشد.

بطور سنتی این واژه معنای بسيار محدودی داشته است و مطابق قانون برای اشاره به حقوقی که از 

این حوزه را در  بکار گرفته می شد و هنری پدید می آمد، ادبی و ۀمحصولت فکری که در حوز

از  3با توجه به تعریفی که سازمان جهانی مالکيت فکری )وایپو( 9مقابل مالکيت صنعتی قرار می دهند.

مالکيت فکری نموده: حقوق قانونی است که افراد به واسطه فعاليت هایی که در زمينه هایی از قبيل: 

اکنون مالکيت فکری آن محدودیت را ندارد ادبی، هنری و غيره بدست می آورند، صنعتی، علمی، 

  عمومی است که برای اشاره به هر دو حوزه مورد استفاده قرار می گيرد. ۀبلکه در حال حاضر یک واژ

حقوق مالکيت فکری از شاخه های حقوق خصوصی است که این حقوق به موضوعاتی می پردازد 

علمی  اندیشۀ انسان است و هدف آن حمایت از آثار پدیدآورندگان اثر هنری وکه زایيدۀ فکر و 

است. مؤلف یا پدیدآورنده هر اثری اگر از نظر قانون مورد حمایت قرار نگيرد، نمی تواند با آرامش 

 3خاطر، اثر خود را به جامعه عرضه نماید. پذیرش حقوق فکری صاحبان آثار در این قلمرو در حدود 

تشویق آنها  به منظور حمایت از صاحبان آثار، اختراعات، ابداعات و 4«آن»با شناسایی قانون  قرن پيش

 در انگليس آغاز شد. 9711جلوگيری از سرقت آثارشان در سال  به ابداع بيشتر و
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حقوق مالکيت فکری حقوقی است که موضوع آن اثر فکری است و » بطور کلی می توان بيان نمود:

حقوق انحصاری است که به  این حقوق، 9«ینش پدیدآورندۀ آن وابسته است.آفر به خلقيت و

 مالکيت صنعتی تعلق می گيرد. هنری و مالکيت ادبی و ۀپدیدآورندگان آثار فکری در دو حوز

 بازرگانی است که شامل اختراعات، ناظر بر خلقيت های مورد استفاده در تجارت و مالکيت فکری،

اطلعاتی که  در واقع مالکيت فکری از ایده ها و 9ه ها وعلئم تجاری است.نشان هنری، آثار ادبی و

ارزش تجاری دارند حمایت می کند، حمایت از این ایده ها رشد چشمگيری به ویژه در  بيشتر

کشورهای صنعتی که از مالکيت فکری به عنوان اعتباری برای بهره برداری تجاری از ایده هایشان 

 داشته است. استفاده می کند،

 های مالکیت فکری ویژگی-2-2-1-1
به نوعی حقوق مالکيت فکری با توجه به اصول کلی حقوق از جنبه حقوق غيرمالی، مورد نظر است. 

چراکه در لحظۀ پيدایش و خلق اثر، وجود عنصر مالّيت هنوز متصور نيست و تنها ابداع و ایجاد اثر 

های مالی و ای از حقوق، جنبهه به این واقعيت که در پارهمورد بحث در ذهن موجود است. امّا با توج

توان مالی بودن این حق را نيز بررسی کرد.چنانچه برخی اساتيد اند، میغيرمالی با هم مخلوط شده

. مادی از این لحاظ که 3دانندصراحتاً حق مؤلف برآثار خود را دارای هر دو جنبۀ مادی و معنوی می

برداری توسط پدید آورنده قابل واگذاری است و نهایتاً بهای اقتصادی قابل توجهی بهرهحق انتشار یا 

نيز دارد.و معنوی از این باب که حق اخلقی مولف نسبت به اثر خود در موارد مختلف از قبيل تغيير، 

 تحریف و سوء استفاده محفوظ خواهد بود.

توان باز در دستۀ بينابينی و درست در را می همچنين از باب عينی یا دینی بودن حق، مالکيت فکری

های خود دارد هر ای که هر دو جنبه در آن نمود دارند، بررسی کرد. زیرا حقی که مولف بر نوشتهنقطه

چند که در برابر همه قابل استناد است و از لحاظ انحصاری بودن با مالکيت شباهت تام دارد، برخلف 

نيست و ناظر به ابداع فکر پدیدآورنده است. این وضعيت تا آنجا  سایر حقوق عينی، موضوع آن شیء
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دانان تقسيم سومی را علوه بر حقوق دینی و عينی، با عنوان حق معنوی ادامه دارد که برخی حقوق

 .9اندقائل شده

ها و نامهبه هر صورت امروزه رویۀ قانونگذاری و صدور آرای محاکم و نيز امضای توافق

رود که حقوق ی مربوط به مالکيت فکری در کشورهای مختلف بر این باور پيش میهاکنوانسيون

مالکيت فکری به عنوان یک سلسله حقوق فردی و شخصی که به پدیدآورندگان تعلق دارد، مورد 

ای است که گاه علوه شناسایی قرار گرفته است و ضمانت اجرای این دسته از حقوق نيز قوانين مربوطه

 ی و تجاری، از ابزار کيفری نيز بهره جسته است.بر جنبۀ مدن

 ای کوتاه از پیدایش مالکیت فکریتاریخچه-3-2-1-1
در منابع موجود از زمان دقيق تولد تئوریک مالکيت فکری، اطلعات خاصی دیده نشد. اما قابل 

له به وسي 9441تصور است که فلسفۀ وجودی مالکيت فکری بيشتر با اختراع صنعت چاپ در سال 

 آلمانی به اثبات رسيد.« گوتنبرگ»

چرا که با فراهم شدن امکان نشر و تکثير اوراق و کتب به تعداد انبوه، به همان ميزان امکان تجاوز به 

بينی بود. چه بسا العمل قانونگذاران مختلف نيز به مرور قابل پيشحقوق نویسندگان فراهم شد و عکس

زحمت فراوان به ثمر رسيده بود، به راحتی و بدون هيچگونه جبران که بسياری از آثار نوشتاری که با 

برداری های ناروا جهت بهرهبرداریاقتصادی یا رعایت حرمت مؤلف از منظر اخلقی، مورد نسخه

 سودجویانه و غيرشرافتمندانه قرار گرفت.

بانه، تکامل خود را تا ها و اعمال متقلبه هر حال زمانی این احساس نياز به جلوگيری از سوء استفاده

های اجتماعی و اقتصادی، وارد حيطۀ حقوقی و قانونگذاری شد و آنجا طی کرد که از حيطۀ واقعيت

البته این امر خود سرانجام یک تحول طولنی بود. زیرا اصولً حق و رسميت آن به یکباره و در لحظه با 

کند تا به مرحلۀ اثبات و شخصی عبور میآید. بلکه از مسير تحولت میک متن قانونی به وجود نمی

 ایجاد ضمانت اجرا برسد.

)مصوب « قانون ثبت اختراعات فرانسه»گویا نخستين قانونی که دربارۀ مالکيت فکری وضع شد، 

 شد.ميلدی( بود که جرقۀ بزرگی در این عرصه محسوب می 9474
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ر عمومی و مقتضيات زمان ناگزیر تحت فشار افکا –امپراطور فرانسه، لویی شانزدهم  9777در سال 

شناخت. این حادثه، سرآغاز به صدور فرمانی شد که برخی امتيازات را برای مولف به رسميت می

 شناسایی و رسميت یافتن حق مولف نه تنها در فرانسه، که در سراسر جهان بود.

حق نمایش و در ( مربوط به Le chaplier« )شاپليه»قانون معروف  9719پس از چندی در ژانویۀ 

( مربوط به حق نشر و تکثير به عنوان نخستين قوانين مالکيت Lacanal« )لکانال»قانون  9713ژوئيه 

قانون »ادبی و هنری در فرانسه وضع شد. آخرین قانون فرانسه نيز در ارتباط با حق مولف، با عنوان 

ماده تصویب شد و قانون  99است که با  9197/مارس/99مصوب « راجع به مالکيت ادبی و هنری

 .9این قانون را اصلح و تکميل کرد 9199دیگری در سال 

هایی در حمایت از اختراعات صورت گرفت و در م حرکت9694در انگلستان نيز در سال 

نيز قانون حق مولف )معروف به قانون ملکه  9791/آوریل/91نویس قانون و در پيش 9711/ژانویه/99

The Act of Queen Anne به تصویب رسيد. به موجب این قانون مولف در مورد کتاب )

سال دارا  94سال و در مورد کتاب منتشر نشده، به مدت  99انتشار یافتۀ خود، حق انحصاری به مدت 

 شد.

به تصویب  9949این قانون البته با دخالت مجلس لردها، به درستی اجرا نشد و قانون بعدی در سال 

انگلستان، مدت حمایت از آثار ادبی و  9199قانون  99از مادۀ  9ز طبق بند رسيد. در حال حاضر ني

 . 9سال پس از مرگ اوست 91هنری تمام عمر مولف و 

( به عنوان نخستين قانون حق مولف در این کشور شناخته شده 9973در آلمان نيز قانون پروس )

 9971ليفی برای سراسر آلمان در است. همچنين پس از تشکيل امپراطوری آلمان، نخستين مقررات تأ

به تصویب رسيد و سپس قانون حمایت از آثار نوشته و موسيقایی و نيز قانون حمایت از آثار هنری، 

 ( پدیدار شد.9976های ذوقی )تجسمی، عکاسی و نمونه

و  دهد که رویکرد قانونگذار آلمانی بر مسئله حق مولف صرفاً از دیدگاه مادیها نشان میاما بررسی

( و قانون حق سازنده در 9119اقتصادی بوده که حتی در قانون حقوق خلقيت ادبی و موسيقی )

 شود.( به وضوح دیده می9117هنرهای تجسمی و عکاسی )
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این قانونگذار، برای نخستين بار تأکيد بر شخصيت  9136اما در قوانين متأخر همچون قانون 

ل آورده است. قانونگذاران کشورهایی چون سویيس، ایتاليا پدیدآورنده و حق اخلقی وی بر اثر به عم

و اتریش نيز از تفکر توأمان منافع مادی و حق معنوی اثر برخوردارند. اتحاد جماهير شوروی نيز 

و الحاق به کنوانسيون جهانی حق تکثير  9199عليرغم سلطۀ سيستم اشتراکی کمونيستی با قانون سال 

u.c.c  شبيه به کنوانسيون برن به حقوق مولف احترام گذاشت. و اما ایالت  و وضع قانونی 9199در

 9791به تصویب رسيد. این قانون از قانون  9711متحده آمریکا؛ قانون حق مولف این کشور در سال 

روند ها تا بدانجا پيش میپدیدار شد. آمریکایی Common Lawحق مولف انگلستان و براساس 

 کنند.های حق مولف را تعيين میود، چارچوبکه حتی در قانون اساسی خ

 9176و  9111، 9971، 9939های را در سال 9711همچنين کنگرۀ آمریکا، بعدها قانون حق مولف 

 اصلح و تجدیدنظر کرد.

سال پس  91قانون حق مولف آمریکا نيز مدت حمایت از اثر را طول مدت زندگی مولف به علوه 

کشورها نيز به تناسب جایگاه فرهنگی و سطح دانش حقوقی قانونگذاران  . سایر9از مرگ او تعيين کرد

توان خود و با تبعيت از تحولت اقتصادی و صنعتی قوانين و مقرراتی وضع کردند که در این ميان می

گفت کشورهای پيشرفته به لحاظ صنعتی شدن، بيشتر بدین امر توجه داشتند و با توجه به اطلعات یاد 

 ن فرانسه را آغازگر شناسایی مالکيت فکری دانست.تواشده می

 مالکیت فکری مصادیق -1-2-1-2
اگر بخواهيم قایل به تقسيم بندی سنتی حقوق باشيم همانطور که در مبحث ماهيت حقوق مالکيت 

داشت، دیگر نمی توان حقوق مالکيت فکری را نه در زمره حقوق عينی و نه در  اشاره خواهيمفکری 

مجموعه حقوق دینی گنجاند. گروهی برآن هستند که این حقوق را به مثابۀ حقوق شخصی از قبيل 

حق هر فرد به نام خانوادگی خود تعبير کنند ولی در این صورت مشکل پيش خواهد آمد که حقوق 

که حقوق مالکيت فکری از ارزش اقتصادی  ورد معامله قرارداد در حالیشخصی را نمی توان م

برخوردار هستند. بدین ترتيب به نظر می رسد که بهتر باشد ماهيت این دسته از حقوق را در دسته 

حقوق معنوی همراه با آثار مادی دانست. حقوق مالکيت فکری در معنای وسيع کلمه عبارت است از 

ها و خلقيت های فکری در زمينه های علمی، صنعتی، ادبی و هنری. این  حقوق ناشی از آفرینش
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یک بخش بندی سنتی، براساس موضوع آن بطور معمول به دو حوزه تقسيم می شود:  حقوق در

مالکيت ادبی و هنری. که هر یک از این حوزه ها، آثاری را  ؛تجاری، دوم مالکيت صنعتی و؛ نخست

 رح می باشند: که بدین ش حمایت دارد، مورد

 1تجاری مالکیت صنعتی و -الف
سعی و  ۀتجارت و در نتيج صنعت و ۀصنعتی حقوقی است که در پی توسع حقوق مالکيت تجاری و

ابتکار و کوشش تاجران، صاحبان صنایع و مخترعان حاصل می گردد. به تعبير دیگر حقوق مالکيت 

انحصاری و استعمال هرنوع وسيله جهت جلب مشتری که در  ۀصنعتی عبارت است از حق استفاد

تجاوز غيرقانونی  اثر فکری که به منظور جلوگيری از تعرض و ۀجهت حمایت از مخترع و پدیدآورند

ۀ موضوع مالکيت صنعتی ابداعات بشری در زمين سوءاستفاده از محصولت صنعتی برقرار می باشد. و

مالکيت صنعتی به موجب قانون ثبت اختراعات، طرح های  ۀحوز در 9صنعت به معنای عام است.

 اختراعات و طرح های صنعتی و علئم تجاری قابل ثبت و، 93963علئم تجاری مصوبو  صنعتی

 حمایت هستند. آثار مورد حمایت در نظام حق مالکيت صنعتی نظير مواد ذیل می باشد :

 4اختراع -9

  9طرح های صنعتی -9

  6جاریاسامی ت علئم و -3

 7تجاری ۀپيش مایه و -4

  9مدارهای یکپارچه -9

  1اسرارتجاری -6

 91نشانه های جغرافيایی -7
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