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 هاي فكريها در حوزه حقوق بر آفرينشاهليت تمتع خارجي
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:چكيده
و دامنـه حقـوق هاي فكري مي پردازيم آنگاه كه به بررسي حقوق بر آفرينش پاسخ بـه چيـستي

. گردداتباع خارجي در آن به عنوان يك پرسش اصلي در حقوق بين الملل خصوصي مطرح مي 

و دايره اثر اهليت تمتع خارجي هـاي فكـري در ها در حوزه حقوق بر آفرينش پاسخ به چيستي

يكـردرو. گرو تبيين رويكرد حقوقي هر كشوري در حوزه ماهيت اين دسـته از حقـوق اسـت 

ما"حق اقتصاديِ"منتخب در ماهيت  مي اين حق هـا در دارد تا اهليت تمتع خـارجي را بر آن

و به عنوان حداقلِ حقوق حوزه حقوق بر   آفرينش هاي فكري را در محدوده حقوق خصوصي

و بـالعكس در محـدوده حقـوق به مانند تبعه داخلي به صورت حداكثري به رسميت بشناسيم

و در مقام  و حـداقلي ترسـيم عمومي  در خواست حداكثر حمايت، آن را به صـورت محـدود

اين رويكرد در شناسائي اهليت تمتع خارجي ها در حوزه حقوق بر آفرينش هاي فكـري.كنيم
. حائز اثر است

: واژگان كليدي
ا هاي فكري، حقوق بر آفرينش ها، ماهيت حـق هليت تمتع خارجي حقوق بين الملل خصوصي،

و نظام حمايتاق .تصادي

     Email: driranpour@Ymail.com 66409595: فاكس مسئول مقاله∗
.براي اطالع از ديگر مقاالت منتشر شده از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني اين مقاله نگاه كنيد 

و نگارش اين مقاله سركار خانم سپيده منصوري با نويسنده همكاري داشته اند .در تحقيق
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 مقدمه
كه مطرح مي كه براي اتباع بيگانه سؤالي و يا حق اختراع گردد اين است كه آيا حق تأليف

براساس قانون خارجي ايجاد گرديده است، در كشور ديگر قابـل حمايـت اسـت يـا خيـر؟ بـه 

يكي از اتبـاع خـارج  به نفع و در حـوزه عبارت ديگر، آيا حق ايجاد شده در خارج از كشور ي

مي حقوق بر آفرينش به رسميت شـناخته هاي فكري تواند در كشور ايران به عنوان حق مكتسبه

و اتباع خارجي مي  ,.Berge J.S., 906., 288., Lucas A(؟توانند از آن متمتع گردنـد يـا خيـر شده

2001. 2.(.

و يا حق اختراع در حقوق بين تمتـع« از ديدگاه الملل خصوصيدر اين رويكرد، حق تأليف

و اين سؤال بنيادين مطرح1»از حق  ها داراي اهليت تمتع در حوزهكه آيا خارجي است بررسي

ميحقوق بر آفرينش كه در خارج از ايران ايجاد شده است  باشند يا خير؟هاي فكري

هـاي ماهيت حق تمتع بيگانگان در حوزه حقوق بر آفـرينش: بخش مقدماتي
 فكري 

تم-1 و اصول حا كـم بـر آن تع خارجي اهليت و شناسـايي حقـوق»تمتـع از حـق«:ها

و اقتـصادي هـر كـشوري و دامنه آن، از مقوالتي است كه مرتبط با سياست عمـومي خارجيان

هـا، حقـوق سياسـي بـراي دانيم براساس اصول كلي حاكم بر اهليـت تمتـع خـارجيمي.است

به رسميت شناخته نمي  و فقط تبعه بيگانگان  كشور داراي اهليت تمتـع در حـوزه حقـوق گردد

در حوزه حقوق عمومي، اصل بر عدم شناسايي اهليت تمتع بيگانگـان اسـت،. باشندمي سياسي

و اجتمـاعي دولـت  مگر آنكه صراحتاً قانون آن دسته از حقوق را، كه بـراي توسـعه اقتـصادي

بهميزبان الزم باشد، براي خارجي  ق خـصوصي، اصـل بـر در حـوزه حقـو. رسميت بـشناسد ها

به باشد مگر آنكه قانون صراحتاً آن حقوق را براي خارجي شناسايي اهليت تمتع بيگانگان مي ها

و آنها را مخـتص بـه اتبـاع ايرانـي نمايـد  ص( رسميت نشناسد ، .32ص،، الماسـي25ارفـع نيـا بهـشيد

Arminjon P. P, P. 67, Batiffol H et Lagarde P..,.P.234 ;Mayer P,  P.429; Niboyt. J. P,.,P.68 ; 

Pillet, 125. (به رفتار متقابل . Derruppé(و يا آنكه بر اساس قواعد ناظر J., p. 2 et S. (اين حق 

به رسميت شناخته نشودبراي خارجي . ها

هـاي بديهي است اين اصول كلي در خصوص حقوق بر آفـرينش:دو نظريه، دو نتيجه-2

خ  و اين سؤال بنيادين مطـرح مـي اص مي فكري داراي كاركرد گـردد كـه آيـا حقـوق بـر باشد

 
مي.1 به"اهليت تمتع" شناسائي آوريم كه به خاطر از مقدم بر و متفـاوت هـاي خـارجي"اهليـت اسـتيفا"رسميت شـناختن

. اميد است در مقاله آتي به تحليل اهليت استيفا بپردازيم. باشدمي
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كه در آن اصل هاي فكري مي آفرينش تواند از مصاديق حقوق خصوصي محض قلمداد گرديده

و مـالي غالـب آنهـا بـه  به دليل ماهيـت اقتـصادي و يا بر شناسايي اهليت تمتع بيگانگان است

و در واقـع از مـص حقوق عمومي نزديك  و اديق حقـوق عمـومي محـسوب مـي تر شده گـردد

 باشد؟ بنابراين اصل بر عدم شناسايي اهليت تمتع بيگانگان مي

به اين سؤال را هر نظام حقوقي براساس سياست و اقتصادي خود تبيـين پاسخ هاي عمومي

مي. نمايدمي به اين حوزه با دو جريان فكري مواجه گرديم، كـه از آن بـه در رويكردي فلسفي

و يـا)Protectionism(» حمايت گرا« جريان يـاد) liberalism(»آزاد انـديش گـرا«و روش ليبرال

: نمايندمي

 حقـوق بـر در حـوزه داخلـه اتبـاع حقـوق گيرانـه، فقـطو سخت»حمايت گرا«در روش

و صـنعتي مـورد حمايـت قـرار خواهـد گرفـت محدوده حقوق هاي فكري در آفرينش . ادبـي

)Fentiman.R. 86.(به واقـع تحـت عنـوان حقـوق در اين ديدگاه حقوق بر آفرينش هاي فكري

به عنـوان حـق، بلكه سنتي نبوده در حقوق»حقوق مالكيت«مفهوم شبيه قابل حمايت   در واقع

و سياسـتو با ارزش اقتصادي مالي به رشـد صـنعتي و اعتنا كه هر كشوري با اتكا هـاي بوده

مي فرهنگي خود نسب  ميت به آن وضع قاعده و دامنه حمايت از آن حق را بيان پس. داردنمايد

و نهادهـاي ضـد"دسـته ارتبـاط"بيـشتر در نيز الملل خصوصي در حقوق بين  حقـوق رقابـت

1.گنجدانحصاري مي

از»آزاد انديش گرا«در مقابل در روش كه ايـن دسـته ، از ديدگاه نظري بر اين باور هستند

ع به و بر اين اساس بـا تكيـه بـرنباشاي از حق مالكيت مي نوان چهره حقوق نظريـه حقـوق"د

به"مكتسبه و يا حق طبيعي آن را مورد شناسايي قـرار چهر هاي از عنوان مالكانه حق اوليه بشر

 از هموارهعنوان حق مالكيت در كشور ميزبان هاي فكري به بنابراين حقوق بر آفرينش. دهندمي

و بايد مصاديق بارز . گيـرد مورد شناسايي قرار براي خارجي ها نيز حقوق خصوصي محسوب

و مخلوقـات صـنعتي را بـه عنـوان تبلـور به واقع در اين بينش اقتصادي، همه آثار ادبي، هنري

به ايده و و بـه ايـن عنـوان شـبيه حـق مالكيـت مـييعنـوان حقـ هاي آزاد انديشانه بشر  داننـد

.شوندميرسميت شناخته به

مي.1 و بر اسـاس رو همچنين براي بررسي نظريه اي كه آن را مربوط به قواعد حقوق عمومي در حوزه اقتصادي يكـردي داند

رككه در نظريه و رو مطرح شده، :هاي ابري

BatiffolH. et Lagarde p., No. 177  

در اين راي دادگاه عالي بين جنبه عمـومي كـه همـان حمايـت. رويكرد دادگاه عالي ژاپن در اين خصوص حائز اهميت است

و جنبه خصوصي كه همان جبران خسارت بوده فرق قائل مي مي و نفس باشد و داراي شوند  حمايت را به عنوان جنبه عمومي

و تابع قواعد حل تعارض مي دانند و دامنه حمايت را به عنوان حق خصوصي  .M.Doganchi., 20:رك. اثر سرزميني
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و غير قابل انعطاف و»حمايت گرا« بديهي است، اعمال روش سخت گيرانه  از آثـار ادبـي

و يــا روش و حقــوق صــنعتي»آزاد انديــشانه«اختراعـات صــنعتي  شناســايي همـه آثــار ادبــي

تواند جوابگوي ماهيت پيچيده ناشـي از تعـامالت اقتـصادي هاي در كشور ميزبان، نمي خارجي

هاي فكري باشد كه به عنوان ثمـره نـوين تحـوالت واقعـي جامعـه بر آفرينش در حوزه حقوق 

و سرمايه ميصنعتي . راه كاري ميانه بايد؛گرددداري مدرن محسوب

به:راه كاري ميانه، حقوق اقتصادي-3 دو امروزه و سـخت نظريـه رغـم ايـن آزاد گيرانـه

كه نظام  اق انديشانه با روش بينابيني مواجه هستيم تـصادي، بـا توجـه بـه درجـه پيـشرفت هـاي

و با توجـه صنعتي خود در خصوص حقوق بر آفرينش  و توابع آن هاي فكري در حوزه صنعتي

رابه سياست  و هنـري، راهكارهـايي و فرهنگي در خـصوص حقـوق ادبـي هاي عمومي ادبي

كه بتوانند ضمن حفظ حقوق خارجي اتخاذ مي  ح نمايند و فرهنگي اكم بـر ها، ساختار اقتصادي

را نظام حقوق آفرينش  كه به عنوان ابـزار توسـعه اقتـصادي محـسوب،هاي فكري كشور خود

و يـك. نيز حفظ كنند،گرددمي و تكثـر گرائـي راهكاري كه از سـادگي  منظـري بـه پيچيـدگي

ص( .نمايد سير مي) به بعد25. ايرانپور، همان،

كه آيا بيگانگان از به اين سؤال هـاي فكـري بـه ماننـد حقـوق حقـوق بـر آفـرينش پاسخ

و اصل بر عدم بهره است، در هر نظـام  و يا تابع قواعد حقوق عمومي بوده خصوصي بهره برده

به سياست  و با توجه مي حقوقي و عمومي آن كشور تبيين به نظر نويـسنده. گرددهاي اقتصادي

و امتزاجي از حقوق بر آفرينش و نهادهـاي مبتنـي بـر»صيحقـوق خـصو«هاي فكري تركيب

و و نهادهـاي»حقـوق عمـومي«حمايت از حقوق مكتسبه شخص صاحب حق از يك طـرف،

و مبتني بر مصلحت عمومي از طرف ديگر بديهي است ماهيت. باشدمي حمايتي از منافع جمع

و نـوع حمايـت در آن  اين حقوق تا آنجائي كـه مبتنـي بـر نهادهـاي حقـوق خـصوصي بـوده

و«ت، بر اساس مبانياس»حداقلي« مي»آزاد انديشي ليبراليسم و آنگاه كـه در مقـام اداره گردد

و داراي  ميو با حمايت»كاركرد حداكثري«ايجاد حق مطلق حمايـت«باشد مباني هاي گسترده

ص، معلي،ايران پور(.1 مورد استفاده قرار خواهد گرفت»گرا )35 همان،

 قابليـت تمتـع«عيت حقـوق حـاكم در خـصوص حال بر اين اسـاس بـراي بررسـي وضـ

، موضـوع در دو بخـش مـستقل محـل بحـث قـرار»هـاي فكـري ها از حق بر آفرينش خارجي

 يعني؛ همان حمايت از ارزش اقتصادي ميزان كار انجام شده براي ايجاد اثر در قالب"حمايت حداقلي"به خاطر مي آوريم.1

قواعد مسووليت مدني در زمينه اتالف مـال غيـر در ايـن حـوزه. ارزش زمان صرف شده براي توليد آن اثر مي باشد پرداخت

 يعني همان حمايت از اثر"حمايت حدا كثري". مورد استفاده قرار مي گيرد تا ارزش اقتصادي زمان صرف شده پرداخت گردد

همـواره. فكري به صورت مبالغه آميز به رسميت شـناخته مـي شـود توليد شده با دامنه وسيعي كه در حقوق بر آفرينش هاي

. اختالف تاريخي در خصوص همين ضرورت حمايت حداكثري در قالب حقوق بر آفرينش هاي فكري مي باشد
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.و جـايي كـه كنوانـسيون وجـود نـدارد) بخش اول(جايي كه كنوانسيون وجود دارد: گيردمي

) بخش دوم(

به: بخش اول بركنوانسيون  هاي فكري آفرينشعنوان نظام حاكم بر حقوق
به كنوانسيون يا عهدنامه بين:مقدمه يكي از ابزارهاي حقوق بين المللي، الملل عمومي، عنوان

و از ديـدگاه حقـوق هاي متعاهد مـي سبب ايجاد تعهدهاي متقابل بين دولت  الملـل بـين گـردد

و از طــرف ديگـر بــه خـصوصي، از يـك طــرف، بـه عهدنامــه  و چنــد جانبـه  هـاي دو جانبـه

ميعهدنامه و عهدنامه شكلي تقسيم به ماهيت حق . گرددهاي ناظر

و هنري، كنوانسيون برن به  كـه اي اسـت عنوان عهدنامه چند جانبهدر خصوص حقوق ادبي

و خـود طيـف وسـيعي از كـشورهاي و هنري بـوده به قواعد ماهوي ناظر به حقوق ادبي ناظر

و كمتر توسعه  د توسعه يافته و همـراه اي كـه بـه عهدنامـه؛گيـردر حال توسعه را دربر مـي يافته

بهالحاقيه و پايگاههاي بعدي يكي از بنيادها ميعنوان . گرددهاي عهدنامه تريپس محسوب

خود به عنـوان كنوانـسيون نـاظر بـه مالكيـت صـنعتي، سـابقة همچنين كنوانسيون پاريس

و طيف وسيع كشورهاي عضو آن، سبب گردي  ده كه بـسياري از قواعـد حـاكم بـر تاريخي آن

و تبيين گرددمالكيت )Galleux , J.C.,23  et 63(.هاي صنعتي در قالب اين كنوانسيون تدوين

به بررسي ارزش حقوقي كنوانسيون بپردازيم : حال بايد

و ارزش آن از جهت حقوق بيگانگان جايگاه كنوانسيون بين: قسمت اول  المللي

و ارزش حقوقي آن در دو مرحلـه الـف بحث جايگاه كنوا مرحلـه) نسيون در نظام حقوقي

ب مي) ارزش ايجادي . گيردمرحله ارزش تفسيري مورد مطالعه قرار

هاارزش ايجادي كنوانسيون) الف

و و نقش كنوانسيون در حوزه ايجاد قواعـد حقـوقي مـورد مطالعـه در اين رويكرد جايگاه

مي  ها الزم اسـت آن را دو نظـام بررسي ارزش ايجادي كنوانسيون حال براي. گيردبررسي قرار

و نظام حقوقي فراملي مورد مطالعه قرار دهيم-حقوقي سنتي . ملي
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 جايگاه كنوانسيون از ديدگاه نظام سنتي)1

و با تصويب مجلـس - قـانون كنوانسيون اصوالً در ديدگاه نظام سنتي، جزئي از قانون بوده
ن طي مراحل و و الزم اظر الزم گذاري . گـرددمي االجرا االجرا شدن قانون، در حكم قانون تلقي

و جايگاه آن در نظام حقـوق داخلـي دو در اين ديدگاه در خصوص ارزش استنادي كنوانسيون

:نظر عمومي وجود دارد

مي) الف كه كنوانسيون را جزئي از قانون داخلي و به مانند قانون داخلـي بـا آن نظري داند

مي برخو چه اين. نمايندرد در اين ديدگاه امكان نسخ كنوانسيون با قانون موخر وجود دارد، اگر

مي  المللـي دولـت المللي خصوصي موجب ايجاد مسئوليت بين تواند از ديدگاه حقوق بين نسخ

. در مقابل دولت طرف كنوانسيون گردد

كن: المللـي برتري كنوانسيون در روابط بـين)ب  وانـسيون بـه دليـل جنبـه در ايـن ديـدگاه،

مي بين و از لحاظ حقوقي مرحله المللي آن داراي ارزش تجويزي باالئي اي باالتر از حقوق باشد

به نسخ كنوانسيون با قانون مؤخر اقدام نمودداخلي بوده، بنابراين نمي . توان نسبت

و  همـين امـر سـبب نظام حقوقي ايران در اين خصوص تمايل جـدي بـه نظريـه اول دارد

و مي كه گاه در حوزه معيني هر شود  قانون گـذار،ونه تصويب قانون مغايرگبراي جلوگيري از

به تصويب قانون مشابه نيـز بـا همـان به كنوانسيون نسبت هوشمند در همان دوره الحاق ايران

و  به واقع هر گونه ترديد به اتباع ايراني  تشكيك بعدي را محتوا اقدام تا ضمن اعمال آن نسبت

و نيـز در تـصويب قـانون دريـائي.بي اثر گذارد  تـصويب قـانون در حـوزه مالكيـت صـنعتي

و احتياطي استيهايچهره . از اين رويكرد عملگرا

 جايگاه كنوانسيون در نظام بازرگاني فراملي يا ارزش تفسيري كنوانسيون)2

به حقوق بر آفرينش كنوانسيون فكهاي ناظر هـاي نـاظر بـه حـق ري، اعم از كنوانسيونهاي

و يا حقوق بر آفرينش  به واقع متكفل بيان تأليف بر»قواعد ماهوي«هاي صنعتي، به حقوق  ناظر

و مركز بحث در اين كنوانسيون. باشندهاي فكري مي آفرينش ها، همانا قواعـد نـاظر بـه ايجـاد

و اصوال زوال حقوق بر آفرينش  ،»قواعد حـل تعـارض قـوانين«در خصوص هاي فكري است

علت اصلي اين رويكرد آن اسـت كـه هـدف اصـلي از ايـن. نمايندقاعده خاصي را وضع نمي

و حـوزه گونه از كنوانسيون  هـاي مربـوط بـه ها نيز همانا ايجاد وحدت در بـين كـشورها بـوده

كه امكان ايجاد وحدت بـه هايي مي تعارض قوانين نوعا آن دسته از حوزه   در آنهـا راحتـي باشد

به حقوق بر آفرينش از همين رو كنوانسيون. ميسر نيست م در مقـا هـاي فكـري نوعـاً هاي ناظر

و نحوه به ايجاد حق مياجراي آن بيان قواعد ماهوي ناظر . باشندو اختتام آن
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و الحـاق ها در حوزه حقـوق بـر آفـرينش بديهي است وجود اين كنوانسيون هـاي فكـري

ب  ميه اين كنوانسيون بسياري از كشورها گيري اين نظريـه باشـد تواند خود مبنائي براي شكل ها

و قواعدكه قواعد اين كنوانسيون  و»حقوق بازرگاني فراملي«ها امروزه به شكل اصول  در آمده

و در اين صورت حتي اگر كشوري عضو آنها نباشد، قواعد ماهوي آن مي تواند به عنوان اصول

. فراملي نسبت به اتباع آنها قابل استناد باشدقواعد حقوق بازرگاني 

كنوانسيوني كه در مهمترين حال در اين مرحله به بررسي وضعيت كنوانسيون برن به عنوان

تب  به ايجاد حق به صورت كامل و قواعد ناظر ين شـده اسـت يـ آن قواعد مربوط به اهليت تمتع

و تار مي هـاي كنوانـسيونبريخي ابعاد رويكرد حاكم پردازيم تا با تحليل اين كنوانسيون بنيادين

. تبيين گردددر حوزه اهليت تمتع هاي فكري المللي در حوزه حقوق بر آفرينشبين

و اهليت تمتع اتباع خارجي: قسمت دوم  كنوانسيون برن
و هنـري مـي مي به حمايت از حقوق ناشي از آثار ادبي . باشـد دانيم كه كنوانسيون برن ناظر

كه ثبت در كنوانسي و بـه رسـميت شـناختن حـق اثر ون برن، با تكيه به اين مهم براي شناسايي

ب  به تأليف كه چه آثاري عنوانه عنوان حق قابل حمايت ضرورت ندارد، اين بحث مطرح است

و قابليت حمايت را دارنديتأليفاثر  ادبي به عبارت ديگر، اثر .Tritton G ., P.305)( شناخته شده

چه شرايطي بوده تا قابليت حمايـت را بـر اسـاس قواعـد كنوانـسيون بـرن بايدو هنري  داراي

.داشته باشد

و يا تحليل حق مالكانه در خصوص حق تـأليف در كنوانسيون برن بحث از حق مالكيت

و آنچه كه در  باشد، آن كنوانسيون بعنوان محل اصلي بحث مطرح مي اين مطرح نگرديده است

كه قابليت حمايت  مياست و ادبي اعطاء چه شرايطي به يك اثر هنري . گردد، براساس

حق( براي احراز قابليت حمايت ، الزم است كه حداقل يك عامل ارتباطي بين اثـر)وجود

يكي از دولت درو هاي عضو كنوانسيون وجود داشته باشد تـا بـر ايـن اسـاس، حـق حمايـت

به رسميت شناخته شود .) (.Fawcett J.J.& Torreman , 460, 480چارچوب كنوانسيون برن

و يـا حـق براسـاس عبارت ديگر با به به رسميت شـناختن ايـن عوامـل ارتبـاطي، حمايـت

به  ميمي شود رسميت شناخته كنوانسيون توانـد حمايـت از اثـر خـود را مطالبـهو صاحب اثر

. نمايد

و يـا بـه بندي جاري در كنوانسيون برن، يا مرتبط عامل ارتباطي در تقسيم  با خود اثر اسـت

كه بر اين اساس عامل ارتباطي تبيين مي و يا شخص صاحب حق، .گردداعتبار صاحب اثر

عامل ارتباط شخصي يعني عامل ارتباط به اعتبـار صـاحب اثـر: عامل ارتباط شخصي-1

و عامل ارتباط اقامتگاه . كه همانا عبارت است از عامل ارتباط تابعيت
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هـاي عـضو كنوانـسيون كنوانسيون، چنانچه صاحب اثر تبعه يكي از دولـت3براساس ماده

و. رسميت شناخته شده است اثر به المللي از حق صاحبِ باشد، حمايت بين  بديهي است اولـين

مي»تابعيت«مهمترين عامل ارتباطي، مشخصاً  و بـا. باشد صاحب اثر در ادامه ايـن طـرز تفكـر

كن تكيه بر ديدگاه شخصي  بـ»اقامتگاه«وانسيون برن گرا در عنـوان عامـل تعيـين كننـدهه را نيـز

از. اندالمللي اشخاص در نظر گرفته هويت بين  بنابراين چنانچه اقامتگاه معمـول افـراد در يكـي

.كشورهاي عضو باشد، در اين صورت كنوانسيون برن قابليت اعمال خواهد داشت

كه در اين زمينه مطرح مي  كه تعيين اقامتگـاه براسـاس كـدام قـانون گردد، اين استسؤالي

مي پذيرد؟ همان تحقق مي دانيم، در طرز تفكر مقتبس از حقوق نوشته، كـه آثـار آن در گونه كه

سه عنصر ارتباطي  و: حقوق ايران نيز مشهود است، اقامتگاه داراي عنصر مادي، عنـصر قـانوني

و براساس اصول جاري،  ي مركز اصـلي اداري، بـر عنـصر عنصر قانوني يعن عنصر معنوي بوده

 قانون مدني ايران نيز اين نظـر را 1002مادي يعني محل اقامتگاه فيزيكي غلبه داشته، مفاد ماده

. نمايدتأييد مي

و تعيين اقامتگـاه بـه عنـوان هم چنين ممكن است بر اين باور بود كه تعيين عناصر اقامتگاه

ميص»قانون مقر دادگاه«عامل ارتباطي براساس  كه ورت »قانون مقر دادگـاه«پذيرد، به اين معنا

 نـسبت بـه تعيـين عناصـر اقامتگـاه اقـدام»هقانون مقر دادگا«براساس قواعد ماهوي مندرج در

و يـا نمـي مي و بر آن اساس اشخاص را مقيم كـشور معـين دانـسته گونـه از ايـن. داننـد نمايد

به عنوان توصيف مي»توصيف اصلي«ها چه اينكه در مقام تعيـين عامـل ارتبـاطيش قلمداد ود،

كه مي . تواند در تعيين قانون ماهوي مؤثر باشدبوده

و ايراد-1-1 و ايراد مواجه هستيم كـه در حقوق بين: ترديد الملل خصوصي با اين ترديد

مي  و اصـوالً توصيف آنگاه توصيف اصلي قلمداد كه در مقام تعيين قانون حاكم باشـد  در گردد

و حال آنكه در بحث حاضر، كنوانسيون برن در مقـام تعيـين حوز ه امور حكمي دخالت بنمايد

باشد، تا تعيين عامل ارتباطي يعني اقامتگاه بتواند در ايـن مقـام يعنـي در مقـام قانون حاكم نمي

و بر اين اسـاس نمـي  تـوان توصـيف حاضـر را توصـيف اصـلي تعيين قانون حاكم مؤثر بوده

 يعنـي قـانون خـارجي بـراي تعيـين»قانون سـبب«ه است در اين حوزه به پس شايست. دانست

.اقامتگاه مراجعه نمائيم

و در مقـام كه نشان دهنده ذهنيـت خـاص طراحـان آن اسـت به اين ايراد منطقي در پاسخ

مي  چه توصيف اصلي، توصـيفي اسـت توسعه حكومت قانون خارجي كه اگر باشند، بايد گفت

و توصيف اصلي براساس قانون مقـر دادگـاه صـورتكه در مقام تعيين قان  -مـي ون حاكم بوده
كه در توصيف حاضـر نيـز در نهايـت قـانون مـاهوي وآنگهيپذيرد،  از اين نكته غافل نباشيم

مي، ولو به واسطه،حاكم بر حق به اين توصيف. گردد تعيين  قانون حاكم بـر،درواقع با تمسك
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بنـابراين. شـود تمتع بر اساس كنوانسيون برن تعيـين مـي هاي بهره بردن از اهليت يكي از سبب

به اين مهم   موضوع حاضر را نيز از جنس توصيف اصلي بـدانيم وآن،منطقي است كه با عنايت

. را مشمول قانون مقر دادگاه كنيم

و يا تابعيت-1-2 كه مطـرح مـي:زمان داشتن اقامتگاه گـردد ايـن اسـت كـه اگـر بحثي

و يا بعد در مرحله نقض حقـوق وي، شخصي در مرحله خلق  و يا بعد در مرحله انتشار اثر  اثر

و اقامتگـاه و يا اقامتگاه معمول خود را تغيير دهد، آيا در اين صورت تابعيت تغيير تابعيت داده

مي  و در كدامين زمان مبناي تعيين عامل ارتباط تلقي و اقامتگاه در زمان خلق اثـر گردد، تابعيت

.و يا زمان نقض حق مولفيا انتشار آن

و در ديدگاهي انتزاعي مدار مي كه خلق اثـر، علـت اصـلي توان بر اين باور بود، از آنجايي

به اينكه حمايـت از حقـوق مؤلـف نيـز  و نظر و تقدم ذاتي در انتشار دارد مقدم بر انتشار بوده

ي بـر ايـن بـاور باشد، بايستچيزي جز حمايت از آثار مخلوق خلق شده توسط صاحب اثر نمي 

كه زمان خلق اثر حائز اهميت است اما ايـن ديـدگاه بـا انـدك تـأملي در مبـاني فلـسفي،. بود

به حقوق بر آفرينش  و ماهيت وضع قواعد ناظر و النهايـه اقتصادي و انكار هاي فكري، با ترديد

هـاي فكـري، چـه در بخـش فلسفه وضع حمايت از حقوق بر آفرينش. رد مواجه خواهد شد 

چه در بخش صنعتي، همانا حمايت از حقـوقي اسـت كـه بـه  و عنـوان اثـر، داراي صـبغه ادبي

و به اين اعتبار مورد حمايت قرار گيرند»وجود بيروني« و يا ثبت شده و منتشر . باشند

به)Subjective(هاي فكري از جنبه شخصي حمايت از حقوق بر آفرينش،به عبارت ديگر

به واقع بـه)Objective(سوي جنبه عيني  و و اجتماعي داشته و حقي كه تبلور بيروني  سير كرده

و يـا تجـاري رسـيده به مرحله ظهـور بيرونـي و يا اقتصاد جهان عنوان بخشي از تمدن بشري

 همـين امـر سـبب  ,Fawcett J.J.& Torreman P., ,P. 462)(. گيـرد است، مورد حمايت قرار مـي 

نه خلق در مي كه بنابراين مبنـاي. وني اثر، بلكه انتشار اثر محل توجه كنوانسيون قرار گيرد گردد

مي  و يا اقامتگاه نيز همانا زمان اعالن عمومي اثر و بر همين اساس ايـن موضـوع تابعيت باشد

مي در كنفرانس استكهلم  و همين مبنا اتخاذ ب نيز بحث و انتشار عنوان اعالن عمومي اثـره گردد

ميمحل توجه قرا و اقامتگاه) (Fawcett J.J.& Torreman ,470.گيردر بنابراين معيار همانا تابعيت

و يا انتشار خواهد بودنشخص مؤلف در زمان اعال . عمومي اثر

به عنـوان عامـل اول، عامـل صرف: عامل ارتباط عيني انتشار اثر-2 نظر از شخص مولف

بـه)Lucas A., 13, Cornishe, 354(.گـردد مـي دوم همانا عامل عيني اولين انتشار اثـر محـسوب 

در،عبارت ديگر   اگر اثر در يكي از كشورهاي عضو كنوانسيون، براي اولين بـار منتـشر گـردد،

به كنوانسيون برن خواهد بود اين انتشار اول اثـر در كـشور عـضو،. صورت مشمول قواعد ناظر

اث سبب اعطاي حمايت  به و هنري مي هاي مندرج در كنوانسيون برن چنانچه انتشار. گرددر ادبي
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30هـذا در فاصـله زمـاني اول اثر در كشوري غير از اعضاء امضاء كننده كنوانسيون باشـد، مـع

صورت نيـز كنوانـسيون بـرن حكومـت روز، اثر متعاقباً در كشور عضو نيز منتشر گردد، در اين

. خواهد كرد

به مفهوم اطالع عمومي بوده، انتشار در واقع در مفهوم:مفهوم انتشار-1-2  كنوانسيون برن

مي به و منتشر شده محسوب و اثري چاپ شده و رضـايت عبارتي كار كه ابتـدائاً بـا اراده گردد

به ماهيـت گونه نسخه صاحب اثر بوده، مشروط بر اينكه اين  و با توجه هاي اثر از ديدگاه عموم

و منتشر شده باشد اثر ) كنوانسيون برن3-1-3دهما.(به اندازه كافي چاپ

در كنار اين دو عامل اصلي ارتباطي، با عامل ديگري نيـز مواجـه: عوامل فرعي ارتباط-3

به آن در ماده  كه  يعنـي معيارهـاي3چنانچه مفاد ماده. كنوانسيون اشاره گرديده است4هستيم

و اولين انتشار اثر اعمال نگردد، مي ه كـرد كـه نـاظر بـه آثـار اشـار4توان به مفاد مـاده تابعيت

هـاي منـدرج در بر اساس اين ماده، مؤلفين يا خالقين آثار سـينمايي از حمايـت. سينمايي است

مي  و يا اقامتگاه اصلي سازنده اثر سينمايي در كنوانسيون بهره برند، مشروط بر آنكه مركز اصلي

را كنوانـس4در خصوص آثار معمـاري نيـز مـاده. يكي از كشورهاي عضو باشد  يون، حمايـت

به اين  گيرد، مـشروط بـه اينكـه كـار در يكـي از كـشورهاي گونه خالقين اثر در نظر مي نسبت

و  و يـا سـاز و يا اينكه خالق كارهاي آثار هنـري، كـارش را در سـاختمان اعضاء بنا شده باشد

يكي از اين كشورها قرار دارد، نصب كرده باشد)Structure( ساختار كه در .ديگري

ب حا كه دو عنصر اول و دو عنـصر دومهل با وجود اين عناصر ارتباطي، عنوان عناصر عام

مي  به اعتبار آثار خاص محل توجه قرار شود كه گيرد، اين سؤال مطرح مي بعنوان عناصر خاص

 يك از اين معيارها تقدم ذاتي نسبت به ساير معيارها خواهد داشت؟ آيا كدام

و يـا مـؤثرتر بـر اسـاس: تعيين كشور مبدا-4 آنگاه كه در مقام تعيين عامـل ارتبـاط برتـر

هم،باشيمميهاكنوانسيون  نيز)Country of Origin(چنين در مقام تعيين كشور مبدا از اين طريق

و بـر ايـن اسـاس رويكرد عملگرا حـاكم مـي،هذا در اين حوزهمع؛هستيم  اولويـت بـا،باشـد

و آنگ ميمعيارهاي عيني بوده به معيارهاي شخصي . رسيماه

 كـشور مبـدا در واقـع براسـاس: بر اساس عامل ارتباط عيني اثر تعيين كشور مبدا-1-4

و يا انتشار اول اثر تعيين مي و اقامتگـاه مؤلـف.گردداولين انتشار بنابراين قطع نظر از تابعيـت

به منزله ايجاد اثر در كشور مبـدا اثـر  و بـر ايـن Country of Origin)(اثر، اولين انتشار اثر، بـوده

.گردداساس كشور مبدا تعيين مي

كه در اين زمينه مطرح مي در سؤالي و يـا نـشر اثـر گردد، همانا علت انتخاب عامل انتشار

مي همان. باشدمي»كشور مبداء اثر«كنوانسيون برن به عنوان مبناي تعيين  دانـيم، اصـوالً گونه كه

مينشهدف از حقوق بر آفري  و يا كار از؛باشدهاي ادبي، حمايت از خود اثر  بنابراين قطع نظر
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دوم آنكه ارتباط با عموم مردم از طريق اثـر. فرد مؤلف، خود اثر مورد حمايت كنوانسيون است

مي  آن به عبارت ديگر اثر سبب شناسـايي ايـده؛نمايدو انتشار آن تحقق پيدا هـاي منـدرج بـر

نه مؤلف  و يا»تعين عيني« اين اساس، در كنوانسيون برن، مبتني بر تئوريبر. گرديده مركـز"و

. نمايندبه خود انتشار اثر توجه مي)Localization("ثقل رابطه حقوقي

به صورت همزمان در دو كشور عـضو منتـشر گـردد، در ايـن صـورت حال آنكه اگر اثري

كه زمان كوتاه"كشور مبدا اثر"  براي حمايت قـانوني در نظـر گرفتـه تري، كشوري خواهد بود

و هنري زاييده يـك قـانون از آنجايي كه حمايت،به عبارت اخري. است به آثار ادبي هاي ناظر

ب  و و آزادي تجـارت تلقـيهخاص بوده عنوان استثنايي بر اصل آزادي ايجاد آثار، آزادي انتقال

و نيـز بـه مي حمايـت ضـرورت عنـوان بازتـابي از گردد، بنابراين در راستاي تأكيد بر اين اصل

-، كـشوري كـه بـه در حوزه روابط تجاري بين المللي هاي فكري حداقلي از حقوق بر آفرينش 
به عنوان عنوان كشور اعطاء كننده كوتاهترين زمان حمايت در نظر گرفته مي كشور مبداء«شود،

شد»اثر .)Fawcett J.J.& Torreman P.,P. 467( محسوب خواهد

 حال اگر اثر در يـك كـشور: بر اساس عامل ارتباط شخصي اثر يين كشور مبداتع-2-4

و در يك كشور غير عضو كنوانسيون در زمان واحد منتشر گردد، در ايـن صـورت معيـار عضو

و اقامتگاه خواهد بـود  عبـارت ديگـر در ايـن بـه. ارتباطي همانا معيار شخصي مبتني بر تابعيت

و يا مؤلف اثر در يكـي از صورت چنانچه مؤلف اثر، تابعي  يكي از كشورهاي عضو را داشته ت

و اقامتگـاه كشورهاي عضو داراي اقامتگاه معمول بوده، در اين صورت از عامل ارتباطي تابعيت

و  شد»كشور مبدا اثر«استفاده و اقامتگاه تعيين خواهد .نه بر مبناي اثر، بلكه بر مبناي تابعيت

هاي فكـري مـا را بـه ايـن نقطـه تحليلـي به حقوق بر آفرينش مطالعه تحليلي قواعد ناظر

به موضـوعي حـاكم اسـت، در ايـن سازدميرهنمون  صـورتكه اگر كنوانسيون خاصي نسبت

 بهـره خـارجي هـا از قواعد مندرج در آن در حوزه براي تبيين مبنـاي اهليـت تمتـع"ضرورتا

و يا ايران عضو آن نباشـد حال اگر كنوانسيوني در اين حوزه وجود. بريممي  وضـعيت،نداشته

چه صورت اسـت تمتع خارجي ها حقوقي  صـورت ايـن سـؤال مقـدماتي مطـرح در ايـن.به

به كنوانس مي به عدم الحاق كه آيا در ايران با توجه دريوگردد ن بـرن، آيـا حقـوق بيگانگـان را

ميزمينه حقوق بر آفرينش به رسميت و هنري و يا خير؟ شناهاي ادبي  سند

 نبود كنوانسيون: بخش دوم

در: سابقه حقوق فرانسه-1 رويه قضايي فرانسه در خصوص وضـعيت حقـوق بيگانگـان

و مشخصاً تمتع از حق، تحول قابـل تـأملي داشـته اسـت زمينه حقوق بر آفرينش  در. هاي ادبي
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 حقـوق بـر ديوان عالي كـشور فرانـسه بـراين بـاور اسـت كـه در خـصوص،1857رأي سال

هاي ادبي، مفهوم حقوق مالكيت در مفهوم سنتي حقوق خـصوصي در حـوزه مالكيـت آفرينش

و با توجـه بـه. ادبي قابليت جريان نخواهد داشت  و هنري، براساس به واقع در زمينه آثار ادبي

كه قانون و نظم عمومي هر كشوري است گذار بايستي نسبت به تبيين دايـره شناسـائي آن منافع

وا و وجود  (Fawcett J.J &.Torremans , 460.حدود اثـر بخـشي آن حـق را تعيـين نمايـد قدام

(480., Gautier P.Y, J.,  2 et S. p. 4., Derruppé J., 2 et S. در اين راي ديوان عالي فرانسه متأثر از 

به حقوق بر آفرينش ديدگاه و هاي جاري در حقوق عمومي، قواعد ناظر هنري را هاي آثار ادبي

و آن را مـرتبط بـا نظـم از مصاديق حقوق بر حقوق مالكيت در حقـوق خـصوصي نمـي  دانـد

كه نظم عمومي اقتصادي هـر كـشور، نمايداقتصادي در جامعه مي  و بر اين اساس معتقد است

و بر اين اساس خارجي توانستند از ايـن حـق در كـشور ها نميتعيين كننده حدود آن حق بوده

.و لذا فاقد اهليت تمتع بودند گردندفرانسه متمتع

 ,Fawcett J.J &.Torremans P.,,P. 460( رويـه قـضائي فرانـسه حـدود يكـصد سـال بعـد،

480., Gautier P.Y, J., p.  2 et S. p. 4., Derruppé J., p.  2 et S.(تحـت تـأثير قواعـد نـاظر بـه 

و تحوالت حاكم بر حقوق آفرينش كنوانسيون و ها  هنري، در نگرش خود چرخـشي هاي ادبي

به را انجام مي و مشخصاً اين حق را به دهد و بر اين اساس عنوان حق مالكيت رسميت شناخته

مي  آنبه اين باور رسد كه از آثار شناسايي اين ماهيت مالكانه حق در دعـواي مطروحـه همانـا

مي  كه وراث مولف خارجي به طـرح دعـوا در دادگـاه است اي فرانـسه اقـدام هـ توانند نسبت

. نمايند

و در ايـن دوره جديـد از تفكـرات فلـسفي در خـصوص حقـوق بـر  در اين طـرز تفكـر

در11هاي ادبي، رويه قضائي با تفسيري موسـع از مـاده آفرينش  قـانون مـدني فرانـسه سـعي

 ها بـا در اين دوران رويه قضائي فرانسه اصل را بر تشابه خارجي. ها دارد توسعه حقوق خارجي

و بر اين باورند كه خارجي اتباع داخلي مي مي ها از همه حقوق مدني بهره داند گردند، مگـر مند

ب  و يا آنكه رفتار متقابل صورت منفـيهآنكه اين حقوق مشخصاً مختص به اتباع فرانسوي باشد

به  پس در اين دوران از اين.رسميت شناختن اين حقوق گرددو نافي از طرف كشور ديگر مانع

مي  و در اين راه از يـك طـرف از مفـاد طريق سعي در توسعه دامنه حقوق اتباع خارجي نمايند

مي اصل تشابه خارجي  و موجد حق ها با اتباع داخلي بهره و از طرف ديگر تفسيري موسع برند

مي  به نحوي كه دامنه حق را افزايش دهنداز اصل رفتار متقابل كه رفتار متقابـلمي. نمايند دانيم

به صورت  به شود؛مي محسوب»تمثبِ«گاه رسميت شناختن حقـوق خارجيـانبه اين معني كه

كه حقوق فرانسوي  به آن است ـ هاي در خارج به در فرانسه مشروط ت بـه رسـميت صورت مثب

و ادله  اصل بـر آن اسـت كـه»منفي«رفتار متقابلدر. اي براين شناسائي ارائه شود شناخته شود
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د حقوق خارجي به ها مير فرانسه شود مگر اينكه اين امر اثبات گردد كه حقوق رسميت شناخته

 Gautier P.Y, p.  2 et(.و نفي مي شودگرددرسمت شناخته نميفرانسوهاي در كشور متقابل به

S. p. 4., Derruppé J., , 2 et S.(
و در راستاي اين گـرايشِ ع بـه افـزايش درجـه شناسـائي حقـ در ادامه اين تحليل وق اتبـا

 تغييـر بنيـاديني كـه سـبب.يميـد خارجي، با تغيير در ماهيـت حـق رابطـه متقابـل مواجـه گرد 

و در روابـط مبتنـي بـر مي كه اصل رابطـه متقابـل بـه اصـل رفتـار ملـي در ايـن حـوزه گردد

و بر اين اساس دايره شناسائي اين حق توسعه يابدكنوانسيون  Mayer., P.408)(.ها تغيير يابد

 نگهي در ادامه ايـن تحـول بـا گـذار از رويكردهـاي داخلـي در حمايـت از حقـوق بـراو

و تـصويب كنوانـسيون آفرينش ايمنطقـه-المللـي هـاي بـين هاي فكـري وارد مرحلـه تـدوين

و هنري امروزه حتي پيمان مشتركي بين كشورهاي اروپـايي مي و در خصوص آثار ادبي گرديم

ك   در اين زمينه ممنـوع اعـالم»رفتار تبعيض آميز«ه براساس دستورالعمل اروپايي، هرگونه بوده

به سوي شناسائي بين. گرددمي مي سپس اين تحول كه در جهان المللي حق سير نمايد به نحوي

را از حقـوق بـشر كـه دايـره حمايـت هستيم كنوانسيون اروپايي حقوق بشرشاهدامروز همانا 

و ادبي آفرينششامل حقوق بر  V(.داندميهاي صنعتي G Cohen., Janathans., 521(

هـاي صـنعتي نيـز اين رويكرد تحول گرا در حقوق فرانسه در خصوص حقوق بر آفرينش

در دوره اول از تحـوالت حقـوق فرانـسه، اصـل بـر عـدم. به نحو واضحي قابل تحليل اسـت 

 بـراي بيگانگـان بـوده، مگـر در هـاي صـنعتي شناسايي حق در خصوص حقـوق بـر آفـرينش 

و يا در زماني كه مـتن قـانوني خـاص ايـن حـق را بـه رسـميت خصوص رفتار متقابل سياسي

نگهي، سير تحوالت اين نظام حقوقي را به سوي تفسير ليبرال در اين حوزه هـدايتاو. بشناسد

ح.نمود  قـوق بـر در طرز تفكـر ليبـرال در ابتـدا در رويكـردي ديگـر، اصـل را بـه شناسـايي

كه اين حق از حقوق خصوصي محسوب، مگر آنكه به اين اعتبار آفرينش هاي صنعتي دانسته،

 و يـا آنكـه دولـت  ديگـر در در متون خاص قانوني، ممنوعيتي براي اين شناسايي وجود داشته

 ايـن در ادامـه. رفتار متقابل سياسي، مانع شناسايي اين حق براي اتباع فرانسه در آن كشور باشد

و قائـل بـه تفسير آزاد انديشانه، محدوديت هاي ناشي از رفتار متقابل سياسـي را نيـز برداشـتند

بر اين اسـاس، اصـل بـر شناسـايي. انداعمال محدوديت در خصوص رفتار متقابل قانوني شده 

هاي صنعتي است، مگر آنكه در قوانين كشورهاي ديگر اين حق بـراي اتبـاع حقوق بر آفرينش 

.رسميت شناخته نشده باشدبه فرانسه

كه شناسائي اين حق براي خارجي بنابراين مالحظه مي به گردد عنوان يـك حـق مكتـسبه ها

و تابعي از ضرورت  و اقتصادي هاي ملي در كشور فرانسه بوده اگرچـه ثمره تحوالت اجتماعي
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ف امروزه نيز دامنه اين شناسائي در مورد ساير حقوق مربوط به آفرينش كري با محـدوديت هاي

.مواجه است

به حقوق بر آفرينش: وضعيت حقوق ايران-2 هـاي فكـري تـا مطالعه تحليلي قواعد ناظر

به اين نقطه تحليلـي مـي  المللـي ماننـد رسـاند كـه اصـوالً يـا كنوانـسيون بـين اين زمان، ما را

مي ون پاريسيكنوانس به موضوع حاكم كه در اين صـورت اهليـت تمتـع نسبت اشـخاص باشد

مي  و فصل و يا اينكه كنوانسيوني در اين مدعي حق بر اساس مقررات آن كنوانسيون حل گردد

كه كـشوري ماننـد ايـران، عـضو  زمينه به امضا دولت ايران نرسيده است براي مثال در موردي

گـردد كـه آيـا بـر صورت اين سؤال مقدماتي مطـرح مـي كنوانسيون برن نگرديده باشد، در اين 

اعد عمومي حاكم بر حقوق اتباع خارجي، اهليت تمتع ايشان در اين دسـته از حقـوق اساس قو 

بهدر زمينه حقوق بر آفرينش ميهاي فكري و يا خير؟رسميت شناخته  شود

ديـدگاه حقـوق: توان به تحليل موضوع پرداخت براي پاسخ به اين سؤال از دو ديدگاه مي

و ديدگاه حقوق خصوصي .عمومي

و حقوق اقتصادي ماهيت-1-2 اگر بر ايـن بـاور باشـيم كـه حقـوق بـر: حقوق عمومي

و اثـر بخـشي آن در دسـت هاي فكري از جمله حقوق عمومي مـي آفرينش  باشـند كـه ايجـاد

و قانون قانون  گذار بر اساس مصالح اجتمـاعي ايـن دسـته از حقـوق را بـه رسـميت گذار بوده

ها در محـدوده حقـوقي اهليت تمتع براي خارجي شناسد، در اين صورت در حوزه شناسائ مي

ان از ايـن حقـوق گـ هاي فكري نيز بايد بر اين باور بود كه اصل بر عدم تمتـع بيگان بر آفرينش 

به صراحت در قانون براي خارجي بهاست مگر آنكه . رسميت بشناسندها اين حق را

ميهمچنين، اگر با نويسنده هم عقيده باشيم كه ماهيت اين حق اق به شكلي كه تصادي باشد

به   ولي شناسائي دايره است تابع نظام حقوق خصوصي»حق حداقلي«عنوان يك ايجاد اين حق

حق« هاي فكري تابع نظـام حقـوق عمـومي خواهـد تحت عنوان حقوق بر آفرينش»حداكثري

ق فكريهايصورت شناسائي حداكثري اين حق به عنوان حق بر آفرينشبود، در اين  واعـد تابع

.)57-58ايران پور، معلي، همان،(حقوق عمومي است 

به حقوق بر آفرينش نتيجه آنكه در حوزه اهليت تمتع خارجي هاي فكري، خـواه ها نسبت

و تمـايز بر اساس ماهيت حقوق عموميِ  و خواه بر اساس ماهيت خاص اقتـصادي آن  اين حق

اي»نظام حداكثري«و»نظام حداقلي«بين به ازو اعتقاد نكه نظام حمايت حداكثري از ايـن حـق

ميج و تابعي از سياست اقتصادي ايران محسوب  اصـل بـر،گردد، بنـابراين مله حقوق عمومي

رسـميت باشد مگر آنكه صراحتا در قانون خاص اين حق را بـراي ايـشان نيـز بـه عدم تمتع مي

. بشناسند
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و محدوديت خارجي-2-2 ندبر اين بـاور باشـ ممكن است:هاماهيت حقوق خصوصي

عنوان مبناي ايجادي حق براي اعالن ماهيـتكه صرف ايجاد حق در حوزه حقوق خصوصي به

مي  به خصوصي آن حق كفايت و لذا اين حق نيز يكي از مصاديق حقوق خصوصي نمايد عنوان

. شودمحسوب مي

ب اما در اين ميهصورت نيز كه بايد بر اساس بند نظر ون مـدني نـسبت قـان961 ماده3رسد

مي3بر اساس تفسير مناسب از بند.به تحليل مقام بر آمد  چه اين ماده توان بر اين باور بود گر

گيـرد امـا عنوان حق حقوق خصوصي به شكل حـداقلي مـورد حمايـت قـرار مـي اصل حق به 

چه اينكه اين دسـته از حقـوقاحمايت حداكثري آن در حقوق اير  ن منوط به نص صريح است

و كه صرفاً«اقع از جمله به و»شده است ازنقطه نظرجامعه ايراني ايجاد حقوق مخصوصه است

. ها محتاج صريح قانون استشناسائي آن براي خارجي

مي واقع در تحليل اين بند به توان بر اين باور بود كه اتباع خـارجي از كليـه حقـوق از ماده

به مانند ايرانيان بهره  بر.ر حقوقي كه مخصوص جامعه ايراني باشد گردند، مگ مند مي خصوصي

و-اساس تحليل حقوقي كه شناسائي حقوق مربوط به آثار ادبـي  اجتماعي بايد بر اين باور بود

و نيز حقوق بر آفرينش به وضـعيت خـاص هـر جامعـه هنري و هاي صنعتي مختص اي اسـت

 كه خـاص جامعـه ايرانـي استموارديجمله نوع حمايت از اين دسته از حقوق از بنابراين از 

و نمي . رسميت شـناخت ها اين حقوق را مانند ساير حقوق خصوصي به توان براي خارجي بوده

بـراي اهليت تمتعو كامل شناسايي مطلق مانع اين ديدگاه مبتني بر تفسير مضيق از ماده حاضر

.1گرددمي در حوزه حقوق بر آفرينش هاي فكريهاخارجي

 نتيجه
هـاي فكـري خـود ها در حوزه حقوق بر آفرينشنه شناسائي اهليت تمتع خارجي تعيين دام

و اقتصادي هر كـشوري اسـت كـه در رويكـردي فلـسفي بـا دو تابعي از سياست  هاي عمومي

به جريان جريان فكري مواجه مي كه از آن مي»حمايت گرا«گرديم، . نمايندو روش ليبرال ياد

در قانون مدني، حق حاضر مي 966در مقابل ممكن است بر اين باور بود، براساس ماده.1 و تواند بعنوان حق مالكيـت تلقـي

مي. نتيجه به عنوان حق مكتسبه مورد توجه قرار گيرد  توان گفت همانگونه كه گفتـه شـد اسـتفاده از عنـوان حقـوق در پاسخ

و صرف اصطالح نمي  و در راستاي بيان اهميت اين حقوق بوده توانـد مبنـائي بـراي مالكيت در اين حوزه به صورت مجازي

ب  مي. هاي فكري گرددر آفرينش قابليت جريان تمام آثار حق مالكيت بر حقوق رسد به واقع حتي در حوزه مالكيت نيز به نظر

و نسبت بـه حقـوق بـرمي» مادي«قانونگذار فقط در مقام بيان قواعد عمومي تعارض قوانين نسبت به اموال به اصطالح  باشد

ميو در آخر، به ويژه آنكه، اين ماده ناظ. هاي فكري حكمي را جاري ننموده است آفرينش درر به مرحله استيفا حقوق و باشد

باشـد، مـورد تواند در مورد اهليت تمتع كه يك امر مقـدمي مـي باشد، بنابراين نمي خصوص اهليت تمتع بيگانگان جاري نمي 

.استناد قرار گيرد
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به واقع تحـت عنـوان نه، حقوق بر آفرينشگيراو سخت»حمايت گرا«در روش هاي فكري

به عنوان حق مالي بـوده»حقوق مالكيت«حقوق قابل حمايت در مفهوم  و در واقع  سنتي نبوده

و سياست و اعتنا به رشد صنعتي هاي فرهنگي خود نسبت بـه آن وضـعكه هر كشوري با اتكا

مي  و دامنه حمايت از آن حق را بيان مـي قاعده و در حقـوق بـين الملـل خـصوصي نمايد دارد

مي  و نهادهاي ضد انحصاري گنجد كه تابع قـوانين دولـت بيشتر در دسته ارتباط حقوق رقابت

مي  از»ليبرال«در مقابل در روش. باشدميزبان كه اين دسته ، از ديدگاه نظري بر اين باور هستند

و بايـد عنوان چهره اي از حق مالكيت از مصاديق بارز حقـوق حقوق به  خـصوصي محـسوب

حف. گيردمورد شناسايي قرار مي و ميظاما تعامل با جهان خارج دارد كـه منافع ملي ما را بر آن

.»راه كاري ميانه بايد«

، ماهيت اين حقوق تا آنجائي كه مبتني بر نهادهاي حقوق خـصوصي»راهكار ميانه«در اين

و نوع حمايت درميتحليل» ليبراليسم« است، بر اساس مباني»حداقلي«بوده و آنگاه كـه گردد

و داراي مقام ايجاد حقِ  هـاي گـسترده مطـرح در حـوزهو با حمايت»كاركرد حداكثري« مطلق

ميحقوق بر آفرينش . استفاده نمود»حمايت گرا« بايستي از مباني،باشيمهاي فكري مواجه

به،پس در اين رويكرد يك ايجاد اين حق  تابع نظام حقوق خصوصي»ليحق حداق«عنوان

حق«ولي شناسائي دايره است هاي فكري تـابع نظـام تحت عنوان حقوق بر آفرينش»حداكثري

صورت شناسـائي حـداكثري ايـن حـق بـه عنـوان حـق بـر در اين؛حقوق عمومي خواهد بود 

و يا آنكه در رويكرد آزاد انديشانه تر، فكري هايآفرينش درو تابع قواعد حقوق عمومي است

به نهايت سعه صدر، مي به عنوان حق حقوق خصوصي چه اصل حق توان بر اين باور بود اگر

مي  ن منـوط بـها اما حمايت حداكثري آن در حقوق اير؛گيردشكل حداقلي مورد حمايت قرار

به واقع از جمله حقوق مخـصوصه اسـت كـه«نص صريح است چه اينكه اين دسته از حقوق

 صريحتـ ها محتاجو شناسائي آن براي خارجي»شده است معه ايراني ايجاد ازنقطه نظرجا صرفا

. قانون استدر
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