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 بنيان اخالقي آن ضرورت حمايت كيفري از حقوق مالكيت فكري با نگاهي به 

 
 3يمیالر یريرضا نص ، *2یکالنتر ومرثي،  دکتر کمرتضي سليماني پورلك 

 ه آزاد اسالمي واحد ساری، ایران شناسي، دانشگاحقوق کيفری و جرم دکتری  دانشجو .1
 ران یگروه حقوق دانشگاه مازندران ، بابلسر ا .2

 رانیا ،ساری ، یواحد سار  ،يه آزاد اسالمق دانشگاگروه حقو .3
 ( 1399/ 26/5، تاریخ پذیرش: 3/1399/ 24 تاریخ دریافت:)

 

 

 سرآغاز

هاا  انسان هميشه در تالش بوده است تا باا نااارندن رهاهاا و روش
ها و آثار جديد  خلق نمايد تا بتواناد در ها و روشنهاه و راسوده، ايده

مصاديق بارن اين تحاوت،، اگذار باشد. يهي ان يسانوشت جامعه خود تأث
تاوان گتات نه ماي طورباشد. بهمي  1توسعه و پيشارت مالهيت رها 

و نياا   3و انديشااه 2ن نااات را داناا ياگااذارتاين و تأثيتااااماااونه مهاا 
دهد و عالوه با چياگي ر ايااده رهاا و تشهيل مي  4اطالعا، و نوآور 

رهاا  نيا     هاي  حاو  دارائاتهاها، نراهاگ با نل نندگي انسان
انگي  داشته و با توجه به گستاه حقوق مالهيت رها  ناه ان رشد حيا،

و آثار ادباي و   5بادار حق اختااع و عالئ  و اساار تجار  تا حق نسخه
توان يارت ناه اد؛ درواقع هيچ نات و خدماتي را نمييگيهاا  را دربام 

. لذا با توجه باه (1)تباط نداشته باشدبه نحو  با حقوق مالهيت رها  ار
تاها به لحاا  اجتمااعي و ها  رها ، نهالعاده آن، آرايدهگستاش روق

  ارها  توسعه اااااااااند بلهه به يهي ان اج ا و ابراهاگي ارنشماد شده
 
 
 
 

 
اقتصاد  و سياست نشورها تبديل و معيار ساج  پيشاارت محساو  

عاا، رايات و اختاادهد نه نپيا نشان مينگاه به باخي آماره شوند.مي
نه رشد صااايع در يدرصد  داشته است، درحال  8/5در امايها پيشارت  
همچااين مااابق باا     .  (2)  درصاد باوده اسات  5/2اين نشور معااد   

متحده آمايهاا، ات،يجمهور ااستيآمارها  شورا  مشاوران اقتصاد  ر
لهيات رهاا ، در قاوق ماصاور، حدارايي علمي و اطالعاتي آمايها به

 5ها  آمايهايي نه بالغ باا ها و نمپانيسوم ان ارنش شانتکيحدود  
 دهد. باشد را تشهيل ميتايليون مي

ماظور محارظت ان باابااين وضع مقارا، مااسب و اجاا  مؤثا قوانين به
باشد. با توجاه باه ناپذيا مياين حقوق ارنشماد، اما  ضاور  و اجتاا 

تتاو، نمانده گذاران نسبت به اين حقوق بيها، قانونس نيانن احسايهم
در ساا  ملاي باه    و با وضع قوانين و مقارا، شايسته، اقداما، مؤثا

 .(4و3) اندآوردهعمل

 
 
 

 چکيده

آنهاا  وجاود دارد.  چادين قان است نه بحث درباره ابعاد مالهيت رها  بااا  حمايات ان انديشامادان جامعاه و جلاوگيا  ان اسات مارزمینه:  
بااابااين وضاع مقاارا، مالاو ، ضامانت اجااهاا  . باشدپذيا ميا  آسيبصور، ر ايادهمتأستانه اين دارايي غياقابل مشاهده و قدرتماد به

پژوه  حاضا  ان اين رو  .باشدا مييناپذماظور محارظت ان اين حقوق ارنشماد اما  ضاور  و اجتاا ا  مؤثا قوانين بهنيتا  مااسب و اجا
  بايان اخالقي آن شهل گارت.ضاور، حمايت نيتا  ان حقوق مالهيت رها  با نگاهي به  با هدف بارسي

قاار داد : يهي سا  رلساتي ناه رااتاا ان  توجهدر خصوص جايگاه اخالق در حقوق مالهيت رها  مي توان دو سا  را مورد   نتیجه گیری:
-تدابيا ملي باا  حمايت هماه م حقوقي است نه به پس ان وضع قانون مابوط مي شود. متاستانهقواعد وضعي حقوق است و ديگا  درون نظا

يت رها  ناري نبوده چاا نه ديگا مسئله حمايت در داخل يک نشور خاص مااا  نيسات. بلهاه تساهيل و ان ماله  )اخالقي و حقوقي(    جانبه
د. نظام نيتا  جمهاور  اساالمي ينمايرا ايجا  م يالمللنيتا در سا  بادهها ضاور، حمايت نيتا  گستار اي  روابط و دادوستد بين ملت

حقوق مالهيت رهاا  را   هاباشد اما اين مقارا، نيتا  تاها باخي ان شاخهيلهيت رها  محمايت ان حقوق ما  ۀاياان دارا  مقاراتي در نميا
 .ان با خالء روباو استگياد و در بسيار  ان موارد نظام نيتا  جمهور  اسالمي ايايدربام

 
 اخالقنيتا ، مالهيت رها ،   حمايت نيتا ، ضمانت اجااها  :گانکلیدواژ

 

 Kalantar@nit.ac.irنويسادۀ مسئو : نشاني الهتاونيهي:  
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نارآماد  6ها  حقاوقيرو جامعه جهاني ني  اقدام به توسعه مهانيس نيانا
ه آن تصاويب باا  صيانت مشتاك ان حقوق مابوطه نموده است و نتيج

نامه مه  ان قبيل ناوانسيون بان، پاريس و چادين ناوانسيون و موارقت
موارقتاامه تايپس و...؛ تشهيل ساانمان جهااني مالهيات رهاا  باوده 

نظام نيتا  جمهور  اساالمي ايااان دارا  مقاراتاي در نميااه   .است
باشد اما اين مقاارا، نيتاا  تاهاا يان حقوق مالهيت رها  م حمايت  

گياد و در بسيار  ان يحقوق مالهيت رها  را دربام    هاخي ان شاخهبا
موارد نظام نيتا  جمهور  اسالمي اياان راقد ضمانت اجاا  نيتاا  

باشد. بديهي است نه اولين گام در خصوص حمايت ان ياک يمااسب م 
توجاه باه باياان يق يهسا  سانونارها، انجمله حق، شااسايي آن ان طا

در قلماو قانوني، ارائه تعايا  بااا  آن،  واردنادن آنها  اخالقي آن،  
تعيين قلماو و حدود آن، ماالعا، تابيقاي و مادنظا داشاتن قاوانين و 

ان ايان رو باشد.  يحقوق ماشعب ان حق م   ييو شااسا  يالمللنيمقارا، ب
ضاور، حمايت نيتا  ان حقوق مالهيت  بارسيپژوه  حاضا با هدف  
  آن شهل گارت. اخالقيبايان رها  با نگاهي به 

 

 مالکیت فکری مفهوم 

واژگان »مالهيت رها «  واژگاني نسبتاً جديد اسات. بارساي باخاي ان 
گا آن است نه اين اصاال  باا  نخساتين باار در ساا  محققان نشان

عااوان به  «ناوانسيون تأسيس سانمان جهاني مالهيت رها »در  1976
هاا  و مالهيات   -لهيت ادبي  ها  مااصاال  عام باا  اشاره به حونه

  .(5)نارررته استصاعتي به
 سابقه چادان طاوتني نادارد و«  مالهيت رها » در قوانين اياان واژه

-باانمي «7تجار، الهتاونيهي»به قانون  نخستين نارباد آن در قوانين
 62به تصويب رسيده و در ماده  1382ماه  گادد نه در تاريخ هتده  د

  ديگا واژه  تاجمه. استتاده شد« مالهيت رها  وقحق»  آن ان واژه
Intellectual Property  در نبان رارسي، »مالهيت معااو « اسات

عالئ  و اختااعا، مصاو   نه نارباد آن در قوانياي همچون قانون ثبت
و قانون حمايت ان حقوق مؤلتان و مصاتان و هااماادان مصاو    1360
تا  دارد. بسيار  ان اسااد حقاوقي قوانين قدمت و گستادگي بيش  1348

ان باخي ان حقاوق ماوردنظا تعاي  مالهيت رها  به بي  موجود در مقام
. انادت بسااده ناادهيادر مالهيت رها  يا احصا  موضوعا، موردحما

 تياماله  يجهاان  سانمان   راهاما  نتا   در   رها  تيماله   يتعا  ماناد
 ان  يناشا  حقاوق  ان  عباار،  آن  عيوس   معاا  در   رها  تيماله»  : رها
( . 6).«   هااا  و  يادبا  ،يعلما  ،يصااعت   هاحونه  در   رها   تهايرعال

ها  گوناگون مالهيت رها  ني  اگا تعايتي ارائه قوانين مابوط به شاخه
موردنظا م ل اثاا ادباي   ت در شاخهيتعاي  موضوعا، موردحما دهاد

 .ها استيا اختااع يا طا  صاعتي و ماناد آن
و ني  با  شدهانيها  گوناگون بنقد تعاي  توجه به آنچه درباابااين و با  

مه  نه تعاي  مالهيات رهاا  باياد مت امن دو    اين نهته  توجه به
ء موضوع حق باشد، در تعاي  يعاصا اصلي يعاي عاصا حق و عاصا ش

»مالهيت رها  عبار، است ان حاق ناشاي ان پدياد   :توان گتتآن مي

ناه  مساتقل ديگاا  امااديء غييک ش اي رها   آوردن يک آرايده
ديگا  موجاب   اينارگطايق بهموجب آن شخصي نه خودش يا ان  به

طاور تواناد باهشده، ميخلق آن شده يا شخصي نه اين حق به او ماتقل
انحصار  ان باتتاين حقوق و اختياارا، قاانوني ممهان نسابت باه آن 

ت ان اشهاتتي ناه ن تعاي  در عين جامعيت و مانعييماد شوند«. ابهاه
هاا  )معااو ( ها  ديگا همچون ايان تعايا  »مالهيات ردر تعاي 

حقوقي است نه دارا  ارنش اقتصاد  و دادوستد است ولي موضوع آن 
توان چاين ها  تعاي  م بور را مي( ويژگي7شيء معين ماد  نيست.«)

قاع حق ناشي ان پديد آوردن، دروادر اين تعاي  با اشاره به  خالصه شود:
 ته است.ماشأ حق موردتوجه قاارگار

ناار »اثا رها «، موارد  مانااد عالئا    « در اماديء غياشاره به »ش
تجار  را ني  نه ال اماً ماحصل نار رها  نيستاد و اثا رها  به معااا  

نماياد. وصا  روناد داخال در تعايا  مايدقيق نلماه باه شامار نماي
هستاد، اما   اماديخود غ ، موارد  را نه اماديء غي»مستقل« باا  ش

-ء مااد   ماييراقد استقال  بوده و ان حيث وجود و بقاء وابسته به ش
ا موارد  ناه ان حياث ارنش ي ماناد ساقتلي و حق نسب و پيشه باشاد

مالي وابسته به اموا  ماد  هستاد ماناد طلب، اساااد تجاار  و ساهام 

يا  تعا .(8)سااندمتهوم مالهيت رها  خارج ماي  ان داياه هاشانت
مساتقي  اثاا،    صاحبان اثا رهاا  اعا  ان پديدآورناده   ادشده همهي

اثاا  را  (استخدام ياا قااارداد  لهيوسشخصي نه ان طايق ديگاان )به
صور، قااارداد  باه او آورده و ني  شخصي نه اثا رها  قهااً يا بهپديد

ني ختيارا، قاانوعبار، »باتتاين حقوق و ا  .اديگيشده را در بام ماتقل
گا تمام حقوق و اختيارا، قانوني نسبت باه اثاا رهاا  باا ممهن« بيان

اشاره به »انحصاار  باودن«  .ها  قانوني استلحا  قيود و محدوديت
ا  مه  در مالهيت رهاا    خصيصهناادهحقوق شخص بااثا ني  بيان

 (9).توان ان مالهيت سخن به ميان آورداست نه بدون وجود آن نمي
 

 انواع مالکیت فکری

 : مالهيت ادبي و هاا  .1

هاا  ادباي و و هاا  يا حق مؤل  در خصوص خالقيات 8مالهيت ادبي
هاا  ان قبيل تصايتا،، تأليتا،، آثاار هااا ، اشاعار، داساتان، رماان، 

 موسيقي، آثار سيامايي و سايا آثار ادبي و هاا  و علمي است.

ادباي و هااا ، حاق هيات »مالشاده: در تعاي  اين نوع مالهيت گتتاه
شدن اثا باام او و ني  حاق پديدآورنده آثار ادبي، هاا  و علمي در ناميده

باادار  ان اثاا خاود انحصار  و  در ته يا، توليد، عاضه، اجاا و بهااه
(. بايد 10وانتقا  و معامله است )بادار  و  قابل نقلاست نه حق بهاه

ر قانون اياان بهار نارته، ا  دو هاآور شد نه اصاال  مالهيت ادبي  ياد
راانسه و قوانين بع ي ديگا ان نشاورها و نيا  در  1957ليهن در قانون 

هاا  المللي استعما  شده و در نتب و نوشاتها  ان قااردادها  بينپاره
(. در خصاوص حمايات ان آثاار ادباي و 7حقوقي رايج و متداو  اسات )

ارا، ذيال اشااره نماود: ه مقاان بتوهاا  و علمي در قوانين اياان، مي
وسه قانون حمايت ان حقوق مؤلتان، مصاتان و هاامادان مشتمل با سي
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، قانون تاجماه و ته ياا نتاب و 1348ماه  ماده و سه تبصاه مصو  د
نشايا، و آثار صوتي مشاتمل باا دوانده مااده و ياک تبصااه مصاو  

ا  ارهااار و قاانون حمايات ان حقاوق پديدآورنادگان ناام 1352مااه د
مشتمل باا هتاده مااده و ياک تبصااه.   1379ماه   ا  مصو  درايانه

هاندام ان اين قوانين، تعداد  ان آثاار ادباي، هااا  و علماي را ذناا و 
 دهاد.ت قاار مييموردحما

 مالهيت صاعتي .2

به همااه حق مؤل  و حقوق ماتبط با آن، بيشتا نشورها مقاراتاي را در 
اند. اين نوع مالهيت وضع ناده  9عتيها  صامالهيتخصوص حمايت ان  

عاوان بخشي ان مالهيت رها ، حق استتاده انحصاار  ان اختااعاا،، به
دهد و ت قاار مييها  صاعتي را موردحماعالئ  و اسامي تجار  و طا 
تاها در پهاه صاعت و بانرگاني به عهاده جلوگيا  ان رقابت مهارانه را نه

  و نليااه تااا مااان صااايع نشاااورنداماااه حهوماات خاود را دارد بلهاه 
دهاد. مالهيات صااعتي و محصوت، مصاوعي و طبيعي گساتاش ماي
جه سعي و ابتهار و نوشا  يتجار  شامل حقوق مختلتي است نه درنت

(. مالهيات 11شاود ) تجار و صاحبان صااايع و مختااعين حاصال ماي
آنها ايان اسات  ناد نه هدف انصاعتي مجموعه حقوقي را مشخص مي

قيقي يا حقوقي، بتواناد با اطمياان خاطا ان ص يا گاوه، اع  ان حنه شخ
جلوگيا  ان تعاض ديگاان، به اما تجار، يا صاعت اشتغا  داشاته و ان 
هاگونه تجاون  ان ناحيه اشخاص ثالث مصون و محتو  باشد و نيا  در 

دادن جهت حمايت ان رها و ابتهار شاخص در بااباا اشاخاص ثالاث و 
ر  ان نتيجه رها و ابتهار به صاحب و مالاک آن بااا  داباانحصار بهاه

 .(10شده است )مد، معين ماا 

 

 حقوق ناشي از مالکیت فکری

 حقوق ماد  ناشي ان مالهيت رها  .1

بادار  اقتصاد  و به تعبيا قاانون ايااان هاگونه حق انحصار  در بهاه
عاااوان م بااور قاااار بااادار  ان آثااار ادبااي و هاااا  تحاات بهاااه
ان قانون حمايت ان حقوق مؤلتاان و  3گذار اياان در ماده .»قانونادگيمي

ان اين حقاوق باه »حقاوق مااد «   1348مصاتان و هاامادان مصو   
آن حقاوق ماالي ناه رسااتا و باا    جااتعبيا ناده و شايد بهتا بود باه

ني  ماابق رود، اصاالحي نه در نبان راانسه باا  اين حقوق به نار مي
تااين حقاوق اقتصااد  ناه ان عماده(. 12)شاد.«  ماي  است، اساتعما 

شود شاامل حاق نشاا، حاق پديدآورنده يک اثا ادبي و هاا  ناشي مي
تاجمه، حق اقتبااس و تلخايص و تباديل، حاق عاضاه و اجااا  آثاار 
نمايشي و موسيقي و حق استتاده ان پاداش و جاي ه است. البتاه حقاوق 

ر تاهاا ارد نبوده و موارد مذنور رها  ماحصا به اين مومالي صاحبان آثا
باشاد و مصاديقي ان حقوق مالي متعلق به صاحب اثا ادبي و هاا  ماي

باادار  اقتصااد  متعلاق باه گونه نه بيان گاديد هاگوناه بهااههمان
 باشد.صاحب اثا مي

قانون حمايت ان حقوق مؤلتان، مصااتان و هااماادان:   1موجب ماده  به
ه و اجاا  نحصار  نشا و پخ  و عاض ق پديدآورنده شامل حق ا»حقو

بادار  ماد  و معاو  ان نام و اثا اوست.« حق تاجمه اثا اثا و حق بهاه

باشد. تاجمه ياک اثاا مااارع ني  ان ديگا حقوق متعلق به صاحب اثا مي
ا  خاود ياک اثاا ماد  باا  صاحب اثا به دنبا  دارد چاانه اثا تاجمه

گياد و خود يک اثا به آن تعلق مي  ه و تمامي حقوق ناشي انمستقل بود
نويساده در نسب اين ماارع س اوارتا ان غيا اوسات. مااده ياک قاانون 
تاجمه و ته يا نتب و نشايا، و آثار صوتي ني  حاق ته ياا ياا تجدياد 

ا  را باا متااج  ياا وار  بادار  و نشا و پخ  ها تاجمهچاپ و بهاه
ا خاود عاضه، اجاا و نماي  اثناد. همچاين انآنجانه قانوني او مقار مي

باشد، لذا اين حقوق در اختيار پديدآورنده اثاا بادار  ماد  ميماشأ بهاه
 .(13)باشادمي

قانون حمايت ان حقوق مؤلتان، مصاتان و هااماادان   13در تبصاه ماده  
مسابقا، علمي و مقار گاديده: »پاداش و جاي ه نقد  و امتياناتي نه در 

ون، موضاوع ايان اايط مسابقه به آثار مورد اين قانهاا  و ادبي طبق ش
گياد متعلق به پديدآورنده خواهد بود.« عالوه با مصااديق ماده تعلق مي
باادار  قانون مذنور ني  اشها  مختلا  بهااه 5، ماده  3مذنور در ماده  

هاا  پديدآورناده اثااماد  ان اثا را بيان نموده است. ماابق اين ماده: »
تواند استتاده ان حقوق ماد  خاود را در نلياۀ ن ميقانو  ت اينيموردحما

 موارد و انجمله موارد نيا به غيا واگذار نمايد:

 ها  سيامايي و تلوي يوني و ماناد آن؛تهيه ريل  −

 ها  ديگا؛ا  ماناد تئاتا و باله و نماي نماي  صحاه −

صتحه يا ناوار ياا هاا وسايله  ضبط تصويا  يا صوتي اثا با رو  −
 ديگا؛

 پخ  ان راديو و تلوي يون و وسايل ديگا؛ −

تاجمه و نشا و ته يا اثا ان راه چاپ و نقاشي و عهاسي و گااور و  −
 ري   و ماناد آن؛نتيبه و قالب

استتاده ان اثاا در نارهاا  علماي و ادباي و صااعتي و هااا  و  −
 تبليغاتي؛

يا پديد آوردن اثاها  ديگا  نه به نار بادن اثا در رااه  نادن   −
 شده است.«ماده دوم اين قانون درج در

ا  نيا  ار ارهاا  راياناهماده يک قانون حمايت ان حقوق پديدآورنده نام
دارد: »حق نشا، عاضه، حقوق اعاايي به صاحبان آثار را بيان و مقار مي

لاق باه ا  متعارا ار راياناهبادار  ماد  و معااو  نااماجاا و حق بهاه
، حق انسيون بان، دارندگان حقوق اعااييپديدآورنده است.« ماابق ناو

، 8باادار  ان آثاار خاود را خواهااد داشات. بااباا مااده  انحصار  بهاه
ت ايان ناوانسايون، در طاو  يپديدآورندگان آثار ادبي و هاا  موردحما

ت قاار دارند، حاق انحصاار  تاجماه و يهايي نه اين آثار موردحمادوره
ناده ، پديدآور9داشت. به استااد ماده  اعاا  جاي ه تاجمه آنها را خواهاد

ت اين ناوانسايون، حاق انحصاار  تجاوي  يآثار ادبي و هاا  موردحما
يا تصاويا  را  يصوتته يا اين آثار را به ها روش و شهل انجمله ضبط

 خواهاد داشت.

جاه ثبات ياختاااع، درنتقانون ثبت عالئ  و اختااعا، حاق اساتتاده ان  
اين قانون؛ ها قس  انتشاف يا   26ابق ماده  . ماداردرا بيان مي  10اختااع

اختااع جديد در شعب مختلته صاعتي يا رالحتي به ناش  يا مختاع آن، 
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دهد نه با طبق شاايط و در مد، مقار در اين قاانون حق انحصار  مي
 33اً به قسمت اخيا مااده ان انتشاف يا اختااع خود استتاده نمايد. مستاد

مقام قانوني او حق انحصار  ساخت يا راوش قائ قانون روق، مختاع يا 
يا اعما  و استتاده ان اختااع خود را خواهد داشت. همچاين ماابق ماده 

تواند مالهيت يا حق استتاده ان موضوع اختااع ، دارنده ورقه اختااع مي39
ي نه بخواهد به ديگا  ماتقل نمايد. ماده ج ئاً به ها طايقيا خود را نُالً

دارنده حق اختاااع  ارقتاامه تايپس ني  اشاره به حقوقي دارد نه بهمو  28
در موارد  نه موضوع ثبات   -گياد. به موجب اين ماده: »ال   تعلق مي

يک محصو  است، چاانچه اشخاص ثالث بدون موارقت مالک اقدام به 
نادن اين محصاو  راوش يا وارد  ساخت، استتاده، عاضه باا  راوش،

ناده باشاد، ان اقداما، آنها جلوگيا  به عمل آورد. ده  ادشيباا  مقاصد  
در موارد  نه موضوع ثبت يک رااياد است، چاانچه اشخاص ثالث   - 

بدون موارقت مالک اقدام به استتاده ان رااياد ناده باشاد ان اين اقدام و 
راوش، راوش يا واردنادن محصولي طور ان استتاده، عاضه باا   همين

آيد، جلوگيا  دست ميادشده بهياين رااياد باا  مقاصد    نه مستقيماً ان
 عمل آورد.«به

در خصوص عالئ  تجار  ني ، صاحب آن، حق اساتتاده ان عالمات باا 
رو  ناتها و خدما، خوي  و همچاين حق ماع ديگااان ان اساتعما  

  شود.عالمت را دارا مي
 ناشي ان مالهيت رها  او حقوق مع .2

نه ان خلاق ياک اثاا ادباي هااا   11ق معاو تاين مصاديق حقوعمده
گادد شامل حق انتسا ، حاق حامات اثاا و حاق عادو  ياا ناشي مي

(. مقصاود ان حاق انتشاار ياا باه عباارتي »حاق 14باشاد )استاداد ماي
تاها راد  گيا  در مورد انتشار اثا« اين است نه پديدآورنده اثا  تصمي 

تشاار اثاا خاوي  تواناد در خصاوص انتشاار ياا عادم اناست ناه ماي
گيا  نماياد. انتشاار اثاا بادون رضاايت مؤلا  آن، تجااون باه تصمي 

توان مؤل  را مجبور به انتشار گادد و نميشخصيت و آناد  او تلقي مي
قانون اجاا  احهام در اماور   65(. باابا تبصاه ذيل ماده  15اثاش نمود )

به انتشاار آن تواناد اثا  را نه هاون مؤل  تصمي   ي، طلبهاران نميمدن
توقي  نماياد. ان ديگا مصاديق حقاوق معااو    نگارته در قبا  طلبشان

باشد. به اين معااا ناه اثاا تاأليتي انآنجاناه مؤل ، حق انتسا  اثا مي
باشد بايد با نام مؤل  به ديگاان شااساانده شاود، آرايده ذهن مؤل  مي

باا رو  اثاا توان نام شخص ديگا  غيا ان مؤل  را  گا نمييدعبار،به
 و  درج نمود.

قانون حمايت ان حقوق مؤلتاان، مصااتان و هااماادان در ايان  18ماده  
دارد: »انتقا  گيانده و ناشا و نساني ناه طباق ايان خصوص مقار مي

انتتاع دارناد باياد ناام ماظور قانون اجانه استتاده يا اقتباس ان اثا  را به
ف اثا، همااه اثا يا رو  نساخه پديدآورنده را با عاوان و نشانه ويژه معا

اشده، به روش معماو  و متاداو  درج يها  چاپي يا ته اصلي يا نسخه
نماياد مگا اياهه پديدآورنده به تاتيب ديگاا  موارقات نماوده باشاد.« 

باشاد نيااا اتبط مايحق حامت اثا ان حقوقي است نه با حق انتشار ما
گيااد، اثااش مايراض با اين است نه مؤلتي نه تصامي  باه انتشاار 

گونه تغييا، به اطالع عموم رسانده چيخواهان آن است نه اثاش بدون ه

(. انآنجانه محتوا  هاا اثاا  بياانگا شخصايت صااحب اثاا 10شود )
تاها در اختيار باشد، لذا طبيعي است نه هاگونه تغييا در محتوا  اثا، مي

مصااتان در  قانون حمايت ان حقوق مؤلتاان و  19پديدآورنده باشد. ماده  
دارد: »هاگوناه تغيياا ياا تحايا  در اثاهاا  اين خصاوص مقاار ماي

 ت اين قانون و نشا آن بدون اجانه پديدآورنده مماوع است.«يموردحما

ثاا ان ديگا حقوق ماتبط با شخصيت صاحب اثا، حق عدو  يا استاداد ا
تواند تحت شاايط خاص، اثاا موجب اين حق، صاحب اثا ميباشد بهمي
آور  نموده و ان تونيع آن جلاوگيا  نااد. در اشده خوي  را جمعماتش

ا  معتقدناد قوانين ما چاين حقي مورد تصاي  واقع نشده است. لذا عده
هاا  ماعقاده محتاام نمايد ناه قااارداداصل ل وم قااردادها ايجا  مي

ه شوند، اما گاوهي ديگا اعتقاددارند در ماورد  ناه صااحب اثاا شماد
با انتشار اثا اعتبار علمي او مخدوش خواهاد شاد، حتا  احساس نمايد  

گادد و در صور، تعارض دو قاعده اوروا بالعقود مي قاارداد ماجا به ضار
 (.2و تضار، قاعده تضار ماج  است ) 

سان  محصاوت، صااعتي، ر در حونه مالهيت صاعتي، با توجه به تجا
رنگ و  نسبتاً ن باشد و حق معاتاين حق مااوحه، حق مالي ميعمده
باشد؛ به خصوص در عالئ  تجاار ، حاق معااو  اصاوتً در متاون مي

(؛ اما اگاچه حق اخالقي در حونه مالهيات   14گادد )مابوطه ماا  نمي
طاا  ثبات شاود. در  تا است ولي ناديده انگاشاته نمايرنگصاعتي ن 

اختاااع باد واو، ذنا گاديده نه نام مختاع در ورقه   3اختااعا، در ماده  
شود مگا اياهه مختاع نتباً ان اداره مالهيات صااعتي درخواسات قيد مي

ناد نه نام و  ذنا نشود. هاگونه اظهار يا تعهد مختاع مباي با اياهاه 
ي اسات. در عاوان مختاع قيد گادد؛ راقد اثا قانوننام شخص ديگا  به

ا ناوانسيون پاريس ني  تصاي  گاديده است نه مختاع حاق دارد تقاضا
 (16نا گادد.  )نمايد نام و  در ناار اختااع ذ

 

 ضرورت حمايت کیفری از حقوق مالکیت فکری

نيتاا  در حاونه مالهيات   ضاور، توسل به ضمانت اجااهاا .1
 ادبي و هاا 

بايد گتت درگذشته آثار رهاا  در راباه با حقوق مالهيت ادبي و هاا   
توقاع ورنادگان م بساا پديدآو هاا  نشا و گستاه محدود  داشتاد و چه

رو حمايت نيتا  و قانوني ان نيبادار  ماد  ان اين آثار نبودند و انابهاه
العاده نمود ولي در جهان اماون با گستاش روقاين آثار ه  ضاور  نمي

هاا  علماي انلحاا  رااد  و هها  رها  و ارنشي نه آرايادمالهيت
ژه در توساعه ياوهاا باهاند و نقشاي ناه ايان پديادهاجتماعي پيدا ناده

توانااد نسابت باه نااد، قانونگذاران ديگاا نماياقتصاد  بشا  ايتا مي
 .(17)اعتاا باشادها بيآن

رايات در توساعه اجتمااعي، اقتصااد ، راهاگاي اهميت حمايت ان نپي
در مقدمه راهاما  ناوانسيون بان چاين آماده جوامع به حد  است نه  

وسعه است. تجابه نوبه خود عاملي اساسي در روند ترايت، بهاست: »نپي
نشان داده نه توسعه و غاا  مياا  راهاگي ملي با سا  حمايتي نه ان 

شود، راباه مستقي  دارد. هاا چاه ساا  حمايات آثار ادبي و هاا  مي
شوند، ها چه ميا ان باا  خالقيت تشويق ميباتتا باشد مؤلتان بيشتا، 
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ر بيشتا شود، ن ا، و مورقيات آن بيشاتا ها  رها  يک نشوآرايا 
خواهد شد، ان سو  ديگا ها چه مي ان توليدا، در ادبيا، و هاا بيشاتا 
شود مي ان وسايل ماتبط با آن م ل نتا ، ناوار و صااايع نمايشاي نيا  

ها  رهاا  يهاي ان تشويق آرايا ابد و در تحليل نهايي، يار اي  مي
(. 18باشد )قتصاد  و راهاگي ميلوانم اساسي جهت توسعه اجتماعي، ا

آياد با طاق ارتبااطي اماونه آثار ادبي و هاا  نه در يک نشور پديد مي
ها  همگاني نوين در ماد، نوتااهي باه نشاورها  ديگاا راه و رسانه
باه هماين دليال تجااون باه نااد. اباد و گاهي جابه جهاني پيدا مييمي

ر وناي گارتاه و حقاوق   حقوق ماد  و معاو  پديدآورندگان ايان آثاار
داناده و درنتيجاه يامالهيت رها  در اين حونه ني  حساسيت بيشتا  پ

  به خود جلب ناده است. قوانين جديد  يانپ يتوجه قانونگذاران را ب
ها  نامهتدر نشورها  مختل  به تصويب رسيده و حتي تعداد  موارق

 .(19)المللي در اين نمياه ماعقدشده استبين

حمايت نيتا  ان حقوق مالهيت ادبي و هاا  جايااني متقابال   باابااين
ارته است. وجاود نظاام مالهيات يتوسعه و توسعهميان نشورها  درحا 

ت قااار ينه توليدا، رها  خارجيان را در داخل موردحمانيرها  ج  ا
آورد ناه ماا نيا  بتاواني  ايان وجود مايمتقابالً اين وضعيت را بهدهد،  

 (.20نشورها  خارجي عاضه ناي  )توليدا، را در 

مااتب روق روشن است نه حمايات نيتاا  ماؤثا ان حقاوق با توجه به
مالهيت رها  در حونه حق مؤلا  و حقاوق جاانبي، انگيا ه تنم را در 

ناد؛ تونيع و استتاده ااه  ميها  علمي، هاا  و ادبي رجهت خالقيت
را بااا  مبادلاه مااظ  نمايد و محيط مااسبي ان آثار جديد را تسهيل مي
 آورد.وجود ميتوليدا، رها  در بانار به

ضاور، توسل باه ضامانت اجااهاا  نيتاا  در حاونه مالهيات  .2
 صاعتي

ناري ان مختاعين و ناوآوران و تساهيل ثبات ملاي و   12حمايت نيتا 
گذار  تحقيقا، تواند ضمن حتاظت ان سامايهها ميي حقوق آنالمللبين
شخاص اع  ان حقيقي و حقوقي را باا  تحقيقاا، و شده، انگي ه اانجام

هاا، نوآور  ار اي  دهد نه جلاوگيا  ان اختتااء تهاولاوژ  و ناوآور 
گذار  انتشار دقيق و صحي  تهاولوژ  و تشويق و تاغيب به اما سامايه

(. 21ن اثاا، و نتايج مها  حمايات نيتاا  ان آن باشاماد )توان ارا مي
هاا  ري ان اختاااع و ناوآور  در حاونهباعهس عدم حمايت نيتا  نا

مختلا  و نباودن بساتا و اماياات حقاوقي تنم بااا  ت امين حقااوق 
مختاعين و ناوآوران و همچااين رقادان مهااني م نارآماد ماؤثا بااا  

شود المللي موجب ميلي و بينتحصيل ورقه اختااع و نوآور  در سا  م 
تيار جواماع گذاشاته ها نتمان و در اخنه بسيار  ان اختااعا، و نوآور 
تواند دارا  پيامدها  ماتي نيااد انجملاه نشود نه درانمد، اين اما مي

 : (22)موارد نيا باشد
 محاوم شدن جامعه و ارااد آن ان نتيجه ابتهار و نوآور ؛ -

 روحيه جسار، در ابتهار و نوآور  در نخبگان جامعه؛ان بين ررتن  -

هاا  يشارته و اساتوار باا پاياهري   يک صاعت پايجاد مانع در پايه  -
 قو ؛

 تا   سا  نيتيت نندگي ارااد جامعه؛ -

جلوگيا  ان رشد و توسعه واحادها  تجاار  و اقتصااد  نوچاک و   -
 متوسط و ب رگ؛

گذار  و جلاوگيا  ان انتقاا  يهعدم اشتياق و رغبت نشورها به ساما  -
   تهاولوژ  باتا؛

ديق جديد حقاوق ضاور، توسل به ضمانت اجاا  نيتا  ان مصا .3
 مالهيت رها 

پيشارت پاشتا  و سايع تهاولوژ  نوين اطالعا، و ارتباطاا، ناه باه 
-همگاايي اناواع ساه -ها  راي جديد الهتاونيک و ديجيتاليدگاگوني

ا  و ايجاد شبهه جهااني بصا ، ارتباطا، رايانهو  گانه ارتباطا، سمعي
عاتي آياده بااا  ورود باه ها  اطالا  ان ب رگااهعاوان نمونهاياتانت به

است، در جهان اماون خصوصاً در نشورها  جامعه اطالعاتي ماتهي شده
هاا جا گذاشته است. اين اثاگاذار توسعه تأثياا، بسيار مهمي بهدرحا 
ه م بت و ه  جابه ماتاي دارناد و در حاونه حقاوق حا  ه  جابنيدرع

علياغ  دارا بودن  مالهيت رها  ني  با توجه به پيداي  موضوعا، جديد
هاا  حقاوق بادار  نامااسب ان مقولهم ايا و محاسن نياد، احتما  بهاه

هاا  راوق گاا، مؤلتاهيدعبار،وجود آورده است. بهمالهيت رها  را به
هايي مواجاه الهيت رها  را با راصت و چال روند رو به رشد حقوق م 

نق  با رگ  ساخته است: واق  شدن به اهميت دان  ساتي و رولهلور،
تواناد در جهات هايي نه استتاده ان اياتانت ميو مه  اياتانت و راصت

ار اي  آگاهي عمومي ايجاد ناد و باتخاه اقتصااد ديجيتاالي و نقا  
ر ماباوط باه حقاوق مالهيات رهاا  تواند با امومهمي نه اين اما  مي

ها  مه  اسات ناه باياد هماه ها و راصتداشته باشد انجمله موقعيت
ها اهميت جد  قائل توسعه باا  آنورها خصوصاً نشورها  درحا نش

 (.23)شوند 
قبو  باا  حمايات جاد  و ماؤثا ان هماه رقدان مهاني م عملي و قابل

 بيايرولهلور و ماابع ژنتيک، عدم پي ها  مابوط به دان  ساتي، جابه

ک سيست  نامل و اجاائي باا  بيوتهاولوژ  و موضوعا، ماباوط باه ي
عدم تالش جد  ان سو  نشورها باا  اجاا و عملي ناادن حقاوق  آن

هاايي مالهيت رها ، عدم اتخاذ تدابيا مه  و اساسي باا  ررع چاال 
حبان حقاوق مالهيات نه رشد سايع ارتباطا، انجمله اياتانت باا  صاا

تا عادم توجاه اساساي نشاورها رها  ايجاد ناده است و ان همه مه 
تواند با حقوق يجيتالي و تأثيا  نه اين اما ميتوسعه به اقتصاد ددرحا 

ها  مه  است نه در موقعيت انجمله چال  مالهيت رها  داشته باشد
ايات ان رعلي جهان صاحبان حقوق مالهيت رها  و متوليان جهااني حم

 اند.ها مواجهاين حقوق با آن
 

 مباني اخالقي حقوق مالکیت فکری
. اخالق (24)  به معاا  خو  هاستدر لغت جمع واژه خلق و    13اخالق 

محدود به يک رشته يا حياه علمي خاص نيست بلهه در تمامي شااخه 
در حونه مالهيات رهاا  نيا    ها  علمي و انساني قابل پيگيا  است.
. ان آنجا نه مالهيت رها  با سايا جايگاه اخالق بسيار حائ  اهميت است

 . (25)ي  متتاو، است  آن ن  14مالهيت ها متتاو، است. دراعيا، اخالقي
جايگاه اخالق در نظام مالهيت رها  در دو سا  قابل بارساي اسات: 
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وضعي حقاوق باوده و يهي در سا  رلستي و نظا  نه رااتا ان قواعد  
ديگا  در درون نظام حقوقي است نه به پس ان وضع قانون مابوط مي 
شود. سا  او  مابوط به توجيها، رااحقوقي مالهيات رهاا  اسات و 
سا  دوم به تاثيا هاجارها  اخالقي مورد پذياش در راهااگ جامعاه 
خاص در محدود سان  مصاديق قابل حمايت در قوانين مابوط مي شود. 

(26.)  
چاانچه مباا  اعتبار مالهيت رها  را ماورد ناهااش قااار دهاي  باياد 
اذعان داشت نه حقوق با آرايا  ها  رها  دارا  اعتبار  رااقانوني 

محدوده آن توسط اخالق نارباد  يعاي به ناارگيا  نظااا، است نه  
اخالقي عام در مورد مسائل اخالقي با هدف حال و رصال آن مساائل، 

مچاين استدت  ها  اخالقي اين امهاان را راااه  مشخص مي شود.ه
مي سانند نه بتوان درباره ماهيت مالهيات رهاا  و تحاوت، آن و در 

اظهار نظا ناد نه اين اماا راه را   نتيجه مشاوعيت نظام مالهيت رها 
 .   (27)باا  ورود رلسته اخالق به اين حياه بان مي ناد

 ساه باا مالهيت رها  باگااي  به متهوم  15چاانچه ان رويهاد  اخالقي
 اصلي مواجه مي شوي  : ديدگاه
نار نه ماسو  به جان تك است. اين نظايه بيان مي ناد   ديدگاهال (  

ت مالهيت نتيجه نار در مشتاناتي است نه خداوند نه خاستگاه مشاوعي
اديان الهي ان جمله مسيحيت و اسالم مباا  اصلي   به انسان داده است.

مالهيت را نار و تالش مي داناد و تك ني  به پياو  ان مسايحيت و باا 
ايان  بعادها نه ها  آن نظايه نار را ماا  و پارنگ نمود.استتاده ان آمو

ه مالهيات اي  مالهيت در رابااه باا ناار ري يهاي بانظايه عالوه با تع
 (.28رها  ني  تسا  داده شد)

ديدگاه ماتعت نه ماسو  به باتهام و استوار، ميل است. ايااان باا    (
ساته اناد. نگاهي راد گاايانه انسان را طالب نياب لاذ، و دراع درد دان

اصلت ماتعت به عاوان يک نظايه پس ان شهل گياا  نظاام مالهيات 
ماا  شده است و با اساس آن ، وضع ، تبيين و تتسيا قواعاد و   رها 

قوانين با اساس ماتعت صور، مي گياد در نتيجه قواعد حقوقي ساا ان 
نسبيت درمي آورند. عامال مها  در شاااخت اصاالت ماتعات در حاونه 

شااخت مالوبيت است يعاي هدري ناه قواعاد حقاوقي مالهيت رها ،  
هستاد. با اساس اين ديدگاه ، مالهيات  مالهيت رها  درصدد تامين آن

رها  به جهت باآورده سان  چادين هادف مشااوعيت دارد: ماتعات، 
 (29سامايه، رراه و نظ  )

نظايه شخصيت نه ان ديدگاه ها  هگل و نانت مايه مي گياد و باا   ج(
ش شخصيت و باقاار  ارتباط مياان متهاوم آناد  و آثاار بسط و گستا

 .  (30) به اثبا، باساندرها  مالهيت رها  را 
در نل مي توان گتت ماالعا، اخالقي در حياه مالهيت رهاا  باه آن 
توجيهي رااقانوني داده است . البته استااد به هماين ماالعاا، اخالقاي 

پدياد آورناده در علا    ماجا به پديد آيي باخي محدوديت ها در حقاوق
ديت ها  ذاتي حقوق شده است نه ماشا آنها را مي توان در قالب محدو

ناشي ان تقيد ذاتي مالهيت رها  و حقوق پديد آورنده و غيا ذاتاي ناه 
مابوط به ماحله اجااست و محدوديت حقوق پديدآوررنده ممهن است به 

 رسي قاار داد. دليل ت اح  با باخي گ اره ها  اخالقي  باشد، مورد با

 گيرینتيجه

در اين مقاله تنم به ذنا   آنچه در نگاه او  با توجه به ماالب ارائه شده
است تاّوع موضوعا،، اهميت رونار ون و سلاه حقوق مالهيات رهاا  

نه تا پي  ان شااوع   اگونهها  مختل  نندگي بشا  است؛ بهبا جابه
به اين تحقيق هاگ  حقوق مالهيت رها  تا اين درجه حاائ  اهميات و 

 رسيد.شايستۀ حمايت به نظا نمي

ام در خصوص حمايت ان يک حق، شااسايي آن روشن است نه اولين گ
ان طايق يک سا  ساانونارها، انجملاه واردناادن آن حاق در قلمااو 

ن قلماو و حدود آن و شااسايي حقوق قانوني، ارائه تعاي  باا  آن، تعيي
رو قانونگاذاران ايااان بايساتي باشاد. ان ايانمختل  ماشعب ان حق مي

هاا  موجاود را پاداخته و خالء  همگام با تحوت، جديد به وضع قانون
 باطاف نماياد.  

هاا  مختلا  مالهيات رهاا ، ماالعاا، اين اما مستل م شااخت جابه
رو  المللاي اسات. ان ايانن و مقاارا، بايننظا داشتن قوانيتابيقي و مد
گادد، نميسيون تخصصي ان ارااد آشاا به مساايل علماي و پيشاهاد مي

يااه مالهيات رهاا  در مجلاس تجار  و دارا  تخصاص نااري در نم 
 يوماانعماد  ان تخصص ارااد خباه، قوانين جامعتشهيل شود تا با بهاه

اي در چارچو  قاانوني و تاو م انآنهه قوانيبه تصويب رسد. نياا تاها پس
ها  جامعه، صاعت و تجاار، ها  حقوقي و نيتا  نه با نيانبا حمايت

توان اميادوار باود ناه در يهماهاگي تنم را داشته، به تصويب باسد؛ م 
باي همچاين  .ماحله اجاا، آثار مااسبي را ان خود با جا  خواهد گذاشت

ورد توجه قاار گياد چااا بايد م  شک مباني اخالقي حقوق مالهيت رها 
نه اخالق توجيهي رااقانوني و راانماني باا  مالهيت رها  مهياا ماي 

و ساا  رلساتي و جايگاه اخالق در نظاام مالهيات رهاا  در دو    ناد
توجيهاا،  بايد مورد توجه قااار گيااد تاانظا  و در درون نظام حقوقي 

تاثيا هاجارها  اخالقاي ماورد پاذياش در   ورااحقوقي مالهيت رها   
 راهاگ جامعه خاص در محدود سان  مصاديق قابل حمايت در قاوانين 

 مشخص شود. 
 

 مالحظه های اخالقي
رضاايت آگاهاناه؛ انتشاار  موضوعا، اخالقاي همچاون؛ سااقت ادباي،

 .اندچادگانه و ... در پژوه  حاضا مورد توجه قاار گارته
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 Patent .10 ثبت اختااع 

 Intellectual property rights .11 حقوق معاو  
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 Ethics .13 اخالق
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