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  چكيده

در بسياري .  و توسعه و پيشرفت علم و فناوري و هنر است، آغازين خلق آثار فكريةايده نقط     
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 در اين پرسشهاي حقوقي ايران و فرانسه، ضمن بررسي  گيري از مطالعات تطبيقي در نظام بهره
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 ةتواند با احراز شرايط قانوني، از حمايت قانوني ويژ عتي باشد، مياي كه داراي كاربرد صن ايده

 ههمچنين در صورت وجود شرايط، تعرض به ايد. دشونام تجاري يا اختراع برخوردار 
در حقوق فرانسه حمايت از ايده از راه دعوي رقابت . دنبال دارد وليت مدني متجاوز را بهئمس
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  مقدمه .1
ت از شناخت ذهني در يك معني، ايده عبارت اس. از نظر لغوي، ايده داراي معاني متعددي است

در معناي ديگر، ايده . دشو  ميء و غيره حاصل كه در اثر فكر نسبت به يك موجود، رابطه، شي
 . فكر گسترش داده شودةوسيل گونه محتواي انديشه و هر آنچه كه به عبارت است از هر

حل    راهةارائ  امكانويژه به كه دانسته شده استانديشه  اصيل همچنين ايده به معني گسترش
 كه از آن چيزياست  در تعريفي ديگر، ايده عبارت .1نمايد براي مسائل مورد بحث را فراهم مي

» فكر«، ايده با اصطالح يادشده با توجه به تعاريف لغوي .2تواند تصور يا طراحي نمايد ذهن مي
طق عبارت است از مرتب كردن فكر در اصطالح علماي من. در علم منطق نيز ارتباط دارد

؛ يكي حركت  است مجموع دو حركتواقعدر فكر. مطالب معلوم براي كشف مطالب مجهول
 به ديگر سخن، وقتي شخصي با .3از مطلوب به مبادي و ديگري حركت از مبادي به مطلوب

هول به سمت معلومات متناسب با از مج نخستشود، براي كشف آن،  مي روبروامري مجهول 
 ،آن معلومات، به سمت مجهول رفتهدن كركند و سپس با مرتب  آن در ذهن خود حركت مي

 در اين معني، فكر يكي از منابع پيدايش .4)25- 24صتا،  مظفر، بي(سازد  آن را به معلوم تبديل مي
البته منبع پيدايش ايده، فقط . ق داشته باشدتواند ماهيت تصور يا تصدي و ايده مي استايده 

 برخيممكن است  بلكه ،دنرو شمار نمي ها از موارد علم حصولي به ايده ةهمفكر نيست و 
 ايده براينانب. الهام و اشراق حاصل شده و از موارد علم حضوري باشد ةنتيجدر ها  ايده

 ديگر اينكه .ستمنبع پيدايش آن فكر يا الهام ا و گيرد در ذهن شكل ميمفهومي است كه 
  .ماهيت ايده نيز ممكن است تصور يا تصديق باشد

كند؟ به ديگر سخن، بايد ديد اگر  ها حمايت مي له اين است كه آيا حقوق از ايدهئحال مس
د يا به هر شخصي بدون رضايت صاحب ايده، از ايده او استفاده نمايد يا ايده او را منتشر كن

اقدام اين  نداشته باشد، آيا كه صاحب آن رضايت انجام دهد اقداماتي هايداين  نسبت به طريق
در اين ميان تعارض ميان منافع عمومي و خصوصي اهميت  ؟است قابل تعقيب يا اقدامات

به ايده  ةدارنددرواقع هرچند درنظر گرفتن حق انحصاري براي . دكن مييان تر نماله را بيشئمس
 ت گرفته و متحمل زحماتي در اين خصوص شدهئ او نشاحساس يا هوشدليل اينكه ايده از 

 در مواردي مانع تأمين حق انحصارياين كند، ليكن  ، منافع خصوصي وي را تأمين مياست
 شود ميهمين امر موجب .  خواهد بود علم و فناوريةجمله ضرورت توسعازمصالح عمومي 

اهميت اين . تر باشد نيازمند تأمل بيش از ايده كردن يا نكردن قابليت حمايتةداوري درباركه 
                                                            

1. http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/id%C3%A9e/41403 
2. http://www.cnrtl.fr/definition/idée 

  ).28، ص1369نقل از مطهري، (، »الفكر حركة الي المبادي و من المبادي الي المراد« .3
  .106- 85ص ، 1369هادوي تهراني، . ك. تفصيلي تعريف فكر، رة براي مالحظ.4
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يك هاي ارتباط الكترون ر راهديگله با توجه به گسترش فضاهاي مجازي از طريق اينترنت و ئمس
البته اين مقاله در مقام بيان اصل حمايت از . استه يافت ايشافزها،  و امكان افشاي سريع ايده

در هرحال با . يستن در پي بررسي اقتضائات خاص محيط الكترونيك در اين زمينه ،ايده بوده
 و با عنايت به اينكه در نداردغناي كافي توجه به اينكه ادبيات حقوقي ايران در اين زمينه 

كردن له حمايت ئ مالكيت فكري، مسةهاي پيشرو در حوز  يكي از نظامعنوان بهحقوق فرانسه 
 ة، طبيعي است مطالعبررسي شده در دكترين حقوقي اين كشور از ايده از ديربازنكردن يا 

تواند زواياي  باشند، مي هايي نيز مي ام حقوقي كه داراي قرابتله در اين دو نظئتطبيقي مس
 اين جستار در صدد ،رو  از اين. دكنتر  مختلف و پنهان بحث را در نظام حقوقي ايران مشخص

مطالعه رانسه فاست قلمرو حمايت از ايده را با رويكردي تطبيقي در دو نظام حقوقي ايران و 
ين راستا با توجه به اينكه ايده محصول فكر، انديشه و احساس فرد است، بررسي در ا. دنماي

الزم است  افزون بر اين،. امكان حمايت از آن از طريق حقوق مالكيت فكري شايسته است
 از قبيل دعوي رقابت مكارانه، قواعد ،هاي حمايت  ساير شيوهةوسيل امكان حمايت از ايده به

  .دشوبررسي  هاي ويژه قانوني  مدني و نيز برخي حمايتوليتئعام مس
  

  هاي فكري بررسي حمايت از ايده از راه مالكيت  .2
. شوند  تقسيم ميهاي صنعتي يت هنري و مالك-  مهم حقوق ادبيةهاي فكري به دو شاخ مالكيت
، هاي صنعتي مالكيت و هنري -شايسته است حمايت از ايده از طريق حقوق ادبي ،بنابراين

  .شودبررسي جداگانه 
  

   هنري- هاي ادبي مالكيت. 1. 2
البته به (، ترديدي در قابليت حمايت از اثر يابداگر ايده در قالب شكل مادي تبلور خارجي 

بدون اينكه تبلور خارجي ( صرف ةليكن حمايت از ايد. وجود ندارد) شرط وجود ساير شرايط
طور معمول لزوم   هنري با اين مشكل روبروست كه به- از راه حقوق ادبي) ا كرده باشدپيد

  . هنري است- تبلور خارجي، شرط حمايت از آثار ادبي
هاي مختلفي ارائه شده  خصوص لزوم شكل براي حمايت از اثر ادبي و هنري، توجيهدر
 بنابراين ضروري است ،ن استگر احساس و هوش انسا گفته شده كه اثر بياناز سويي. است

به ديگر سخن . )Pollaud-Dulian, 2005, p 83, nº 105( يك شكل محسوس بيان گردد ةوسيل به
از سوي ديگر،  . آن را نمايان سازد،بيان احساس و هوش نيازمند زباني است كه گوياي آن بوده

 هنري - كي از شرايط حمايت از آثار ادبي يعنوان بهبا شرط اصالت شرط تبلور خارجي اثر 
شود كه آفرينش و خلق   هنري حمايت مي- از آثار ادبي نظرواقع از اين در. داردارتباط مستقيم 
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اي   چنين خصيصهنداتو طبيعي است اثري مي. اثر متضمن بيان شخصيت پديدآورنده است
صفايي، (دانان ايران  گونه كه در آثار حقوق همان ،از اين رو. باشد كه داراي اصالت باشدداشته 

؛ امامي، 241، ص1384؛ ميرحسيني، 45، ص1388؛ زركالم، 230، اشخاص و اموال، ص1، ج1387؛ صفايي، 73، ص1386
 ;Pollaud-Dulian, 2005, p. 98-99, nº 12; Colombet, 1976, p. 27, nº 29( و فرانسه )93، ص1386

Malaurie et Aynès, 2005, p. 73-74; Cornu, 1992, p. 566 v. original, sens 2 et originalité ( 
حال بايد توجه داشت هنگامي كه . شود، ترديدي در لزوم چنين شرطي وجود ندارد مشاهده مي

نبايد اصالت را در ماهيت اثر ، سخن از اصالت اثر است، اصالت شكل اثر داراي اهميت بوده
شده در  هاي مطرح كه ايده گرديدهاين تحليل ارائه  هجدهمز قرن در همين راستا، ا. جست
تواند آن را  اي مي ها، هر خواننده ايده خصوصواقع در در. شكل اثر است با متفاوت ،كتاب

و  ودش ميپديدآورنده ايجاد  از سوي اما شكل اثر ،دريابد و يا با فكر و تأمل به آن دست يابد
آنجا كه اصالت بنابراين از. ندكنبرداري   بهرهآناز توانند  ست و ديگران نمي اومتعلق و مختص

خودي خود  بهها كه  عنوان شرط حمايت از آثار ادبي و هنري، مربوط به شكل است، ايده به
-Pollaud(حمايت نيستند  هنري قابل - را ندارند، از راه حقوق ادبيشرط اين قابليت داشتن 

Dulian, 2005, p. 83, nº 106(.  
ها   كه ايده است ادعا شده)هنرهاي مفهومي(، در هنرهاي معاصر گفته پيشمطالب  اوجودب

نان را بر آن دا همين امر برخي حقوق. ندشوحمايت اجرا، مانند يك اثر  ةنحونظر از   بايد صرف
 به اين اين ادعا. شمار آورند ها و شكل بيان را امري تصنعي به  كه تفكيك ميان ايده استداشته

از يابند و اجراي اثر  ها تجلي مي كه بسياري از هنرهاي معاصر در ايده شكل مطرح شده است
البته در حال حاضر، . )52- 51، ص1388م، زركال. ك.ر(شخص پديدآورنده هيچ اهميتي ندارد  سوي

  .نيست فتهپذيرهاي حقوقي ايران و فرانسه  اين نظر در نظام
ها به شخص يا اشخاص معين، به حق  امكان انحصار و اختصاص ايده نداشتندر توجيه 

-Pollaud(ت عموم نسبت به اطالعات و حق آموزش و آزادي آفرينش نيز استدالل شده اس

Dulian, 2005, p. 84, nº 106( .با عنايت به حق عموم نسبت به اطالعات و آموزش، واقعدر 
 ةتوسعبايد امكان  ها اصول و نظريهاين زيرا  ،هاي علمي قابل اختصاص نيستند اصول و نظريه

. دنش و حتي صنعت باش در خدمت پيشرفت علم و دان،ساير تحقيقات علمي را فراهم نموده
طور  دهند كه به ها سرمايه مشتركي را تشكيل مي  بيان داشته است، ايده1گونه كه پوئيه همان

 گنجي است كه با استفاده از سرمايهاين  ،به ديگر سخن. ابدي و جاودانه به همگان تعلق دارد
ه مهر فردگرايي پديدآورنده قانون فقط از چيزي كدان،  به اعتقاد اين حقوق. دشو  ميآن افزون 

به تعبير برخي از . )Pollaud-Dulian, 2005, p. 87, nº 110(كند  دارد، حمايت مي بررا در
 مشتركي است ة، ايده متعلق به سرماي)chercheurs de l'ERCIM, 2004, p. 79(دانان فرانسه  حقوق

                                                            
1. Pouillet 
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 ,Colombet, 1976, p. 21( ديگر به اعتقاد برخي  واندكه در اختيار همگان هست و بايد باقي بم

nº 22; chercheurs de l'ERCIM, 2004, p. 79 (رف افكارقابل اختصاص به شخص ،، اگر ص 
 و موجب دوش ميها با موانعي روبرو  آفرينش ةهمد، نتيجه قابل حمايت باشخاص و در

، )28، ص1385كلمبه، ( ويبه اعتقاد . نگي يا صنعتي خواهد شدباب هرگونه پيشرفت فره شدن بسته
 هر گزارشي دراگر افكار از حمايت برخوردار باشند و كسب اجازه از انديشمندان الزم باشد، 

هاي ايشان كشفيات  بر اساس انديشهدانشمنداني خواهد بود كه  ةاجاز نيازمند علمي هاي هزمين
  .علمي تحقق يافته است

هاي ادبي و هنري، سياسي، تجاري، تزييني و تبليغاتي،  گفته، ايده با توجه به مطالب پيش
هاي سياسي، وجوه فرهنگ عامه  هاي علمي، وقايع تاريخي، اكتشافات، اطالعات، دكترين نظريه

ها تحت پوشش  سبكنيز  فني و تجاري و  ويهاي علم ها و مراسم، روش ، سنت)فولكلور(
مشتركي  ةسرماي قابل اختصاص نبوده، بلكه يادشدهواقع موارد در. حقوق ادبي و هنري نيستند

 و )Pollaud-Dulian, 2005, p. 84, nº 106(دهند كه در اختيار همگان قرار دارد  را تشكيل مي
 بيان داشته )Desbois, 1966, p. 23, no 19( حقوق فرانسه بزرگ تاداناسگونه كه يكي از  همان

، )Pollaud-Dulian, 2005, p. 86, nº 109( اند پذيرفتهقضايي آن كشور  ةرويدكترين و است و 
 ،گر يا برگرفته از نبوغ شخص باشدها بيان  ايدهاگرگفتني است . »1ها مسير آزاد هستند ايده«

  .دهد  حكم موضوع را تغيير نمي،له نداشتهئتأثيري در مس
از سويي . استده شها ابراز  ، داليلي نيز براي توجيه حمايت از ايدهمطالباين  اوجودب

ها به  از آننكردن حمايت بر هستند و  ها محصول كار و تالش زمان ادعا شده كه برخي ايده
 ايده، ةاز سوي ديگر، خلق اثر فكري از سه مرحل.  ايده استةدهند جازات ارائه تنبيه و مةمنزل
 ؛توان گفت كه ايده شكل مادي پيدا كرده است  مي انشاة و در مرحل و بيان تشكيل شدهانشا

 و شااز ان پس( ايده  از بايدبنابراين. ايده متحمل شده است ةدارندضمن اينكه زحمت اصلي را 
هنري تشويق، ترويج و انتشار  - عالوه هدف اصلي حقوق ادبي به. دشوحمايت ) قبل از بيان

غير در. كند ها را ايجاب مي توجه به اين هدف، حمايت از ايده. دانش و فناوري است
 مانع ترويج علم و اجمله انعقاد قراردادهاي عدم افشمختلف از هاي شيوهصورت، افراد از  اين

  .)72- 71ص، 1387انصاري، (شوند  دانش مي
المللي بوده  هاي صرف مورد توجه برخي از اسناد بين  از ايدهكردن يا نكردن حمايت ةلئمس
دهد  دو به كشورهاي عضو اتحاديه اجازه مي ةماددر اين راستا كنوانسيون برن در بند دو . است

اي از آن، تبلور خارجي و داشتن پايگاه  هاي ويژه هنري يا گروه - يت از آثار ادبيكه براي حما
ها و   هنري را شامل تجلي-  نه تريپس نيز حمايت حقوق ادبيةبند دو ماد. مادي را شرط نمايند

                                                            
1. "Les idées … sont de lidre parcoures." 
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1نمودهاي عيني
هاي  ، روش3ها رويه،  صرف2 مواردي همچون افكارصراحت دانسته و به 

 هنري -حقوق ادبي ةمعاهد. استده كر را از شمول حمايت خارج 5و مفاهيم رياضي 4اجرايي
در بند دو  يادشده حكم ،خود  دوةنيز در ماد م1996مصوب  6سازمان جهاني مالكيت معنوي

  . نه تريپس را تكرار نموده استةماد
 تصريحي به  هنري-  مالكيت ادبية دربار1957 مارس 11در متون قانوني فرانسه، قانون 

را استنباط  يادشده قضايي و دكترين فرانسه از اين قانون شرط ة روي، وليندارد شرطاين 
 آثار ة مقررات حمايتي خود را ناظر به حقوق پديدآورندگان هم،قانوناين دو  ةماد. اند دهكر

 .cf( شايستگي و هدف آن اهميتي نداشتو ،  اثرداد و نوع، شكل تجلي و بيان فكري قرار مي

Colombet, 1976, p 21, nº 22(. انسه نيز همچون قانون سابق قانون فعلي مالكيت فكري فر
-pollaud(دانان فرانسه  ليكن برخي از حقوق. حاوي حكم صريحي در اين خصوص نيست

dulian, 2005, p. 82-83, nº 104( با توجه به مواد L111-1 ،L113-7 و L113-8 اثر فكري ،
اصل از آفرينش ها ندانسته، بلكه شكل ح  افكار و انديشه قانون را خودشده از سوي حمايت

 از مفهوم )Les chercheurs de l'ERCIM, 2004, p. 79(برخي ديگر . اند هدانست فكري پديدآورنده
ور كه برخي از ط همان. اند  همين نتيجه را استنباط نمودهيادشده قانون L112-1 ةمادمخالف 
اند، عدم تصريح متون قانوني به غيرقابل  اشته بيان د)29- 28ص، 1385كلمبه، ( هدانان فرانس حقوق

 ، اثرةدنبال كلم  بلكه در مواردي كه به،نيستها   دليل بر حمايت از آن،حمايت بودن افكار
  .دهد، كافي است كار رفته كه ضرورت شكل ابراز را نشان مي توصيفي به

ليكن . بيني نشده است  پيش در متون قانوني ايرانصراحت  بهشرط لزوم تجلي خارجي اثر
شرط اين از مواد يك و دو قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، ضرورت 

- 167ص، 1380جعفري لنگرودي، . ك.؛ همچنين ر72، ص1386صفايي، . ك.در تأييد اين نظر، ر(قابل استنباط است 

به آنچه از راه ... از نظر اين قانون «ده كه  يك در مقام بيان تعريف اثر، مقرر نموةزيرا ماد. )168
نظر گرفتن سليقه يا روشي آيد بدون در پديد مي] پديدآورندگان[دانش يا هنر و يا ابتكار آنان 

گونه كه برخي از   همان.»شود كار رفته، اثر اطالق مي كه در بيان و يا ظهور و با ايجاد آن به
 از سياق اين ماده )147، ص1386؛ انصاري، 74- 73ص، 1387ري، ؛ انصا31، ص1387زركالم، (دانان  حقوق

بيانگر اين » ايجاد«و » ظهور«، »بيان«، »پديدآمدن«كارگيري تعابيري همچون  اند، به استنباط نموده
 سه قانون ترجمه ةماد ديگر اينكه. ، قابل حمايت نيستدهكرناست كه تا اثر نمود خارجي پيدا 
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 اخير، ةموجب ماد به.  كتب و نشريات و آثار صوتي نيز بر اين مطلب داللت داردو تكثير
كه بر روي صفحه يا نوار يا است اي ممنوع اعالم شده   ضبط يا تكثير آثار صوتي،برداري نسخه

كه شرط تبلور خارجي اثر  يادشدهگذشته از مواد .  ديگري ضبط شده باشدةهر وسيل
قانون  17 و 2ي مواد ينامه اجرا ينيدو آ ةمادبيني نشده، تبصره دو  ها پيش صراحت در آن به

ت ئبه تصويب هي ش 1383اي كه در سال  افزارهاي رايانه حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم
افزار خارج و  افزاري در ذهن را از شمول نرم صراحت خلق عمليات نرم وزيران رسيده، به

  .بل حمايت اعالم نموده استغيرقا
در نظام . )29، ص2008مغبغب، ( نيست مهم ابراز ةشيو نوع و ، شكلاهميتباوجود البته 

نوع، شكل نداشتن اهميت  بر 1992 قانون مالكيت فكري فرانسه L112-1 ةحقوقي فرانسه، ماد
 قانون L112-2 ة مادةمالحظ. استده كر كيفيت و هدف آفرينش اثر تصريح ،ظهور، شايستگي

آثار مورد حمايت  ةزمركه در چهارده بند مصاديق متنوع و داراي اشكال مختلف را در  يادشده
  .ذكر نموده است، نيز مؤيد اين امر است

 .Pollaud-Dulian, 2005, p(دانان فرانسوي  گونه كه برخي از حقوق  در همين راستا، همان

83, nº 105( قابليت فهم مستقيم زباني كه بيانگر اثر است، داشتن يا نداشتن معتقدند، از سويي 
بنابراين اينكه زبان اثر بالفاصله قابل فهم باشد يا اينكه شكل بيان همچون زبان . اهميت ندارد

از .  نيستمهمباشد، هاي موسيقي يا زبان بريل، رمزآلود بوده و فهم آن دشوار  افزار، نت نرم
. داردناهميت  ،بخش اثر است و تجلي ةدربردارندثبات شكلي كه  نداشتنيا  داشتنسوي ديگر 

شده در قالب نوشته يا  هاي منتشر به همان اندازه كه آثار ماندگار همچون رمان دليلبه همين 
شده  هاي كشيده حمايت هستند، آثار ناپايدار مانند طرحده از سنگ قابل ش هاي تراشيده مجسمه

 ةو كلي) مانند پانتوميم(نشده  ضبط ةزندهاي   در يخ يا نمايشهشد هاي تراشيده بر شن يا مجسمه
البته آنچه گفته شد از بعد ثبوتي و تعلق حمايت به آثار است و . ندا آثار شفاهي قابل حمايت
بديهي است آثار ماندگار از امكان و . مسائل اثباتي نيست نظرفته از گ نافي اختالف آثار پيش

. اند، برخوردار هستند تري نسبت به آثاري كه در قالب شكلي گذرا تجسم يافتهابزار اثباتي بيش
. گذار باشددر مدت حمايت تأثيرتواند  مي ثبات شكل ابراز اثر داشتن يا نداشتنهمچنين 
بين رفتن مانند، با از و باقي نمي رندنداشكل بيان و اظهار خود دوامي  دليلاري كه به درواقع آث

 ،به ديگر سخن. دهند هاي ادبي و هنري را نيز از دست مي اثر، حمايت از راه حقوق مالكيت
  . ستامعن  فرع بر بقاي اثر است و تا اثري وجود نداشته باشد، حمايت از آن بي،حمايت از اثر

ضرورت تجلي و ظهور و بروز خارجي براي حمايت از اثر،  اوجودبدر حقوق ايران نيز 
تواند   مي،شود، داراي اهميت نبوده ميكار گرفته  روشي كه در بيان يا ظهور يا ايجاد اثر به
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ار ادبي و صدد حمايت از آث  كه در1قوانين متعددي. گوناگون و داراي مصاديق متنوعي باشد
را له ئ اين مسگيري اين آثار پرداخته و بعضاً هاي مختلف شكل هنري است، به بيان گونه

 مالكيت فكري، ةهاي ظهور و بروز آثار در عرص تعدد اشكال و تنوع قالب. تصريح نموده است
  .خورد چشم مي  دو كنوانسيون برن نيز بهةدر بند يك ماد

شود،   حمايت نميهاي صرف  و از ايدهحمايت است شمولم كل اثر ششدحال كه معلوم 
اين نياز اجراي  پيش.  نيستهساد كه اجراي اصل عدم حمايت از ايده هميشه داشتبايد توجه 

حالي اين در. ها داده شده است هايي است كه به ايده هاي صرف از شكل  شناسايي ايده،اصل
 اثر اگرويژه اينكه   به؛ شكل دادن دشوار استة ايده و مرحلةكه گاهي تفكيك ميان مرحلاست 

 قانون مالكيت فكري L.111-2 ةكامل نشده و به شكل ناقص تبلور يافته باشد، بر اساس ماد
 به حتي – پديدآورندهةاثر به صرف تحقق ايد«موجب اين ماده،  به. فرانسه قابل حمايت است

طبيعي . »گردد شده فرض مي  و مستقل از هرگونه افشاي عمومي آن، آفريده- صورت ناقص
 تفكيك ميان ،تر است و اين واقعيت است شكل ناقص نسبت به شكل كامل، به ايده نزديك

 ,Pollaud-Dulian, 2005(د ساز  مي دشوار ،كه غيرقابل حمايت استرا شكل قابل حمايت و ايده 

p. 87, nº 111(.  
گفته و با عنايت به تفكيك ميان ايده و شكل اثر، در مواردي كه از  با توجه به مطالب پيش

حمايت  شمولمنحوي كه شكل اصيل و  به ،دشو هنري استفاده -  منعكس در يك اثر ادبيةايد
 قضايي فرانسه از ةروي.  هنري رخ نداده است- مصون از تعرض باقي بماند، نقض حقوق ادبي

ده كرحمايت از افكار را نفي  ،همين مالحظهبا توجه به هاي متعدد  در پرونده نوزدهمقرن 
شمار  ها به كه ماهيتاً جزء افكار و ايدهرا  حسابداري ة يك شيو،نمونه در يكي از آرا رايب. است

. )Colombet, 1976, p. 21, nº 22( ندانست  حمايتةشايست هنري -از راه حقوق ادبي ،آمده بود
شود كه مورد انتقاد شديد قرار  خالف اين برداشت مشاهده ميالبته در برخي موارد آرايي بر

، يادشده يآرا پي ردكه ويژه اين  به؛ امروزه گرايشي نسبت به آن وجود نداردواست گرفته 
صراحت اظهار نموده كه يك  ، به19602 نوامبر 29 رأيي به تاريخ ديوان عالي كشور فرانسه طي

                                                            
، مواد يك و ش1348يت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب مواد يك و دو قانون حما. ك.در اين خصوص ر. 1

 اقتصادي، ة سوم توسعةقانون برنام 160ة ماد، ش1352سه قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 
 ش1379ي ا رايانهزارهاي اف  يك قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرمة، ماد17/1/1379اجتماعي، فرهنگي كشور مصوب 

 .ش1382  قانون تجارت الكترونيكي62 ةمادو 

هاي  پردازي هاي استعاري و شخصيت موضوع اختالف در اين رأي اثري در خصوص آموزش موسيقي بوده كه از روش. 2
صدد آموزش ايشان  يجاد هيجان در كودكان، درها و غيره، با ا ها و كوتوله هايي مانند پري مجازي همچون استفاده از شخصيت

اين رأي مهم و مؤثر،  ةمالحظبراي . هاي وي الهام گرفته است از ايده يادشدهخواهان دعوي مدعي بوده كه اثر . بوده است
 .Les chercheurs de l'ERCIM, 2004, p. 75-76. ك.ر
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 .Colombet, 1976, p(خودي خود قابل اختصاص به شخص معين نيست  آموزش به ةشيوفكر يا 

21-22, nº 22; Desbois, 1966, p. 20-22, nº 18-19; chercheurs de l'ERCIM, 2004, p. 79( . به
 را Toscaniniزندگي هنرمندي با نام  قضايي، شخصي ةس يك پروندهمين ترتيب، بر اسا

از يك سناريونويس آن  در پياي تاريخي موضوع داستاني كوتاه قرار داده بود و  عنوان واقعه به
 مارس 7ستان پاريس به تاريخ دادگاه شهر. كرده استاستفاده  شخصاين قسمتي از زندگي 

 تاريخي كه به عموم تعلق دارد و به همين دليل قابل ةيك واقع « كه چنين تصميم گرفت1990
 يك عنصر قابل حمايت مورد عنوان به يك داستان ة نويسندةوسيل تواند به اختصاص نيست، نمي

اي تاريخي  عنوان واقعه يل به در برزToscanini بنابراين قسمتي از زندگي .»استناد قرار گيرد
 ةپديدآورند از سوي يادشده ة هرچند كه واقع؛دشواستفاده  سناريونويس از سويتواند  مي

 ,Pollaud-Dulian, 2005, p. 87( باشدديگري براي نخستين بار موضوع داستاني كوتاه قرار گرفته 

nº 110(. صراحت مقرر داشته است   نيز در رأيي به2003 ژوئن 17وان عالي كشور فرانسه در دي
دهد بلكه فقط شكل اصيلي را كه  مالكيت ادبي و هنري، افكار را مورد حمايت قرار نمي«كه 
 ,Pollaud-dulian, 2005, p. 84, nº 105( »كند اند، حمايت مي موجب آن افكار مزبور تجلي يافته به

référence 1(.  
  

  هاي صنعتي مالكيت. 2. 2
امامي، ( و حقوق ايران )Pollaud-Dulian, 2005, p. 85, nº 107(برخي از نويسندگان حقوق فرانسه 

براي . شوند هاي صنعتي نيز حمايت نمي ها از راه مالكيت  كه ايدهاند  اظهار داشته)416، ص1390
از . هاي صنعتي داراي انواع مختلف است بررسي اين ادعا بايد توجه داشت كه مالكيت

هاي   اختراع، طرح صنعتي، نام و عالمت تجاري و نشانهازتوان   ميها ترين انواع مالكيت مهم
عنوان  شامل نشدنمفاهيم با ايده بايد گفت كه اين ارتباط  خصوصدر . جغرافيايي نام برد

  .ي جغرافيايي بر ايده روشن استها طرح صنعتي، عالمت تجاري و نشانه
از ايده در قالب طرح صنعتي از توجه به تعريف طرح صنعتي نمايان نكردن حمايت 

هرگونه ...  «و عالئم تجاري هاي صنعتي  ، طرح  قانون ثبت اختراعات20 ةمادموجب  به. شود مي
اي  گونه ، به  و يا بدون آنها ، رنگ بعدي با خطوط ها و هرگونه شكل سه تركيب خطوط يا رنگ

 صنعتي يا محصولي از صنايع دستي را تغيير دهد، طرح صنعتي ةكه تركيب يا شكل يك فرآورد
شكال  بلكه مهم وجود اَ، ايده كافي نيست صرف، براي تحقق طرح صنعتيبنابراين .».... است

 در حقوق فرانسه . صادق نيست، صرفة عنوان طرح صنعتي بر ايد وبعدي است دوبعدي يا سه
 زيرا ،)chercheurs de l'ERCIM, 2004, p. 79(نيز حمايت از ايده از راه طرح صنعتي منتفي است 

 قانون مالكيت فكري فرانسه، فقط آنچه داراي شكلي عيني و آشكار L.551-1 ةاز ماد برگرفته
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قضايي را به خود  ةرويت اين نظر به سرعت حماي. گيرد ميباشد، در قالب طرح صنعتي جاي 
  .)chercheurs de l'ERCIM, 2004, p. 79( كردجلب 

هاي  ، طرح قانون ثبت اختراعات 30ة مادبند الف برابر عالمت تجاري نيز تعريف در 
عالمت يعني هر نشان قابل رؤيتي كه بتواند كاالها يا خدمات  «،و عالئم تجاري صنعتي 
 تعريفاين طبيعي است با توجه به اينكه در . » حقيقي يا حقوقي را از هم متمايز سازداشخاص

شكل بدون ها و افكار صرف كه  تواند بر ايده از نشان قابل رؤيت سخن به ميان آمده، نمي
مي همچون بوها و ئو عالد كنن رؤيت تأكيد ةلئگذار بر مس حتي اگر قانون. دنمايدق ، صاست

توان از ايده در قالب عالمت  صداها را قابل حمايت از راه مالكيت صنعتي بداند، بازهم نمي
  . گانه نيست  قابل لمس با حواس پنجساًزيرا ايده اسا. تجاري حمايت نمود

 است،  نيز با توجه به اينكه نشانه بيانگر نوعي تبلور عيني يي جغرافيا هاي نشانه خصوصدر 
  هاي  از نشانه  حمايت قانون 1ة مادبند الف  برابر همچنين. قلمرو متفاوتي با ايده دارد

   از كشور منتسب اي  يا ناحيه  قلمرو، منطقه  را به ييمبدأ كاال«  يي جغرافياة، نشان ييجغرافيا
كه ايده    درحالي، خارجي استي عيني واقعيتگرارش جغرافيايي گزةواقع نشان در؛»...سازد مي

  .نيستچنين 
له نيازمند ئ مس بايد گفت كهدر خصوص حمايت از ايده در قالب نام تجاري و اختراع

و عالئم  هاي صنعتي  ، طرح  قانون ثبت اختراعات30 ةمادبر اساس بند ج . تري استتأمل بيش
 شخص حقيقي ةكنند سم يا عنواني كه معرف و مشخصا«تجاري، نام تجارتي عبارت است از 

موجب آن نامي تجاري براي  اي كه به اين است كه آيا ايده پرسش حال. »يا حقوقي باشد
تواند با رعايت شرايط مربوط به نام تجاري از  شود، مي محصوالت يا خدمات طراحي مي

دارد كه مفهوم ايده و نام خن، چه منعي ديگر س   برخوردار شود؟ بهآنهاي ويژه  حمايت
رسد كه حمايت از ايده در قالب نام تجاري با  نظر مي تجاري بر موضوع واحد اطالق گردد؟ به

در اين . البته تحقق شرايط قانوني حمايت از نام تجاري ضروري است. منعي روبرو نيست
 قانوني نام تجاري، وجود شخصي حقيقي يا حقوقي  تعريفبر اساسميان، عالوه بر لزوم ثبت، 

در يك رمان مثالً نامي تجاري كه  ةايد بنابراين ؛ استالزمكه نام تجاري به وي تعلق يابد نيز 
  .دشو حمايت نام تجاري عنوان بهتواند  ، نمي استدهشخيالي مطرح 

تراع، با توجه به متون قانوني، بايد گفت كه ها در قالب حق اخ خصوص حمايت از ايده در
 هاي ذهني و اجتماعي مشمول عنوان اختراع قرار هاي رياضي و فعاليت هاي علمي، روش نظريه
هاي صنعتي و عالئم تجاري ايران   قانون ثبت اختراعات، طرح4ة ماددر اين راستا، . اند نگرفته

 - الف:  حمايت از اختراع خارج استةر از حيطموارد زي « كهمقرر نمودهش 1386مصوب 
هاي  ها و قواعد يا روش  طرح- ب. هاي رياضي و آثار هنري هاي علمي، روش كشفيات، نظريه
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هاي تشخيص و معالجه   روش- ج. هاي ذهني و اجتماعي انجام كار تجاري و ساير فعاليت
با تعريف اختراع و مورد استفاده هاي منطبق  اين بند شامل فرآورده. هاي انسان يا حيوان بيماري

ها و همچنين   آنةدهند  منابع ژنتيك و اجزاء ژنتيك تشكيل- د. شود هاي مزبور نمي در روش
  .». ...ها فرآيندهاي بيولوژيك توليد آن

 قانون مالكيت فكري فرانسه، امور انتزاعي L.611-15 ةاز ماد برگرفتهدر حقوق فرانسه نيز 
هاي  هاي اجراي فعاليت هاي رياضي، اصول و روش هاي علمي، روش فات، نظريهويژه اكتشا به

 اختراعات خارج است ة از داير،هاي اقتصادي  بازي يا در قلمرو فعاليتةفكري در زمين
)Pollaud-Dulian, 2005, p. 85, nº 107( .ة ماد2 موجب بند به L.611-10  نيز  يادشدهقانون

ها در  ها، اصول و روش يني، طرحيهاي تز هاي رياضي، آفرينه ي علمي، روشها كشفيات، نظريه
اي  هاي رايانه هاي اقتصادي يا برنامه  فعاليتة بازي يا در زمينةهاي فكري در زمين  فعاليتةعرص

برخي از .  اطالعات از قلمرو اختراع قابل حمايت خارج دانسته شده استةهاي ارائ و شيوه
 قانون مالكيت فكري فرانسه L611-10 ةماد نيز با اقتباس از )416، ص1390امامي، (ران دانان اي حقوق

  .اند را از شمول اختراع خارج دانستهموارد اين 
برخي از اعتقاد  بهاز قلمرو حقوق اختراعات،  يادشده هاياستثناخصوص توجيه خروج  در
 كه البته ها استثنااين ، )Chavanne, Azéma et Galloux, 2006, p. 109, no 183(دانان فرانسه  حقوق

 عنوان بهشدن  نتيجه قابليت شناخته در،بودهقابل توقيف هم نيستند، داراي ويژگي انتزاعي 
اوالً  :است يادشدهگر عدم قابليت حمايت   دو دليل عملي نيز توجيههمچنين. اختراع را ندارند

كه است حالي كه اكتشاف يك اصل علمي  در،كند برداري اعطا مي  حق انحصاري بهرهاختراع
 در موارداين حمايت از  دوم اينكه ؛نيستمند   از قواعد اختراع بهره وبرداري ندارد قابليت بهره

  .دشو  ميشدن باب پژوهش  بستهقالب اختراع باعث 
گذار از قلمرو حمايت   كه بنا به مصالح و به تشخيص قانونگفته پيشهاي  بر ايده افزون

، در ساير موارد براي حمايت از ايده در قالب اختراع و بررسي صحت و دهشاختراعات خارج 
ياري از كشورها در قوانين بس. سقم اطالق اختراع بر ايده، توجه به مفهوم اختراع بايسته است

قانون ثبت  1ة مادموجب  به ولي، )21، ص1387ميرحسيني، (ميان نيامده  تعريفي از اختراع به
 فكر فرد يا افراد ةاختراع نتيج«، ش1386هاي صنعتي و عالئم تجاري مصوب  اختراعات، طرح

 و مشكلي را در يك حرفه، كند ه ميئاي خاص را ارا است كه براي اولين بار فرآيند يا فرآورده
هايي كه  ايدهفقط  با توجه به اين تعريف، .»نمايد ها حل مي فن، فناوري، صنعت و مانند آن

  .د بودن اختراع قابل حمايت خواهعنوان بهد، ندر اين ماده باش يادشدههاي  داراي ويژگي
يت معنوي نيز مؤيد اين نظر  سازمان جهاني مالكةشده از اختراع در قانون نمون تعريف ارائه

حلي را براي يك مشكل   كه در عمل راهاست دانسته شده » اي ايده «سنداين اختراع در . است
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البته . استده كر اختراع را به ايده تعريف ،متناين  .1دهد  تكنولوژي ارائه ميةخاص در زمين
گيرد كه در  اي وصف اختراع را به خود مي  بلكه ايده،يستن تعريفاين اي مشمول  هر ايده

  . ارائه دهديحل  تكنولوژي راه ةزمينعمل براي يك مشكل خاص در 
 از ،تواند تحت عنوان اختراع قرار گرفته  اگر ايده داراي كاربرد صنعتي باشد، ميبنابراين

صراحت در متون قانوني از شمول  ها به  ايدهكه برخي ازگفتني است . دشوحمايت اين راه 
 .Chavanne, Azéma et Galloux, 2006, p(دانان فرانسوي  برخي از حقوق. اند اختراع خارج شده

111, no 183(نيز ضمن پذيرش اين نظر، معتقدند كه براي حمايت از ايده تحت عنوان اختراع ، 
اي كه شخص متبحر بتواند پس از آگاهي از  گونه  به؛اي عيني برسد الزم است كه ايده به مرحله

  .، به مرحله اجرا برسانددهكراختراع، آن را عملي  ةاظهارنامدر  يادشدههاي  دستورالعمل
  

  هاي حمايت از ايده شيوهر گدي  .3
نعتي نافي حمايت از هاي ص هاي ادبي و هنري و مالكيت ها از راه مالكيت از ايدهنكردن حمايت 
ها بسته به مورد بر اساس قواعد  توان از ايده رسد مي نظر مي بلكه به.  نيستي ديگرها  راهآن از

وليت مدني و يا بر اساس برخي قواعد ويژه حمايت ئدعوي رقابت مكارانه و قواعد عام مس
  .دكرنت اجرا جستجو  ضماها ايدهاين هاي مختلف استفاده از   و براي شيوهنمود

  
  وليت مدنيئحمايت از ايده از راه دعوي رقابت مكارانه و قواعد عام مس. 1. 3

   حمايت از ايده از راه دعوي رقابت مكارانه)الف
. دنبال داشته باشد وليت شخص اخير را بهئتواند مس ديگري مي ةايدمكارانه از  ةاستفادرقابت و 
اين  ديگري در مواردي كه عملكرد رقيب بر اساس ةاي استفاده از ايد  راستا در پروندهدر اين

كننده از ايده  كه اثر وي با اثر متعلق به صاحب ايده خلط گردد، دادگاه استفادهده شموجب ايده 
ورت گرفته است كارانه صواقع در اين مورد نوعي رقابت مدر.  استشناختهول ئرا مقصر و مس

 .Pollaud-Dulian, 2005, p(است ده شريزي  كننده از ايده بر مبناي آن طرح وليت استفادهئو مس

88-89, nº 113(. هدانان فرانس  حقوقگونه كه برخي البته همان )Colombet, 1976, p. 23, no 23( 
ز دعوي رقابت مكارانه، الزم است اقدام شخص متقلب ، براي امكان استفاده ااند دهكرمطرح 

  . گردداشتباه افتادن مشتريان معموالً متوجه موجب به

                                                            
1. "For the purposes of this Law, "invention" means an idea of an inventor which permits in 
practice the solution to a specific problem in the field of technology." (WIPO, 1979, p. 19) 
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اشتباه افتادن مشتريان رقيب مطرح  با توجه به اينكه در دعواي رقابت مكارانه، سخن از به
ليغات تجاري مطرح  تبةتر در حوزها بيش  حمايت از ايدهةتوان گفت كه اين شيو است، مي

  .)Colombet, 1976, p. 23, no 23. ك.در تأييد اين نظر، ر(شود  مي
 وجود عنصر در اين راستا. براي استناد به رقابت مكارانه، شرايط تحقق آن بايد احراز گردد

 ةرباركننده براي داوري د معيار تعيين. رسد نظر مي  ضروري بهتقصير براي مكارانه بودن رقابت
باشد و  اي از تقصير مي هاي رقابتي، عنصر مكارانه بودن است كه خود مصداق ويژه فعاليت

  .تشخيص آن در هر مورد بسته به شرايط و اوضاع و احوال خواهد بود
 در مواردي بدون تحقق ضرر، امكان استناد به دعوي رقابت ،خصوص لزوم ورود ضرر در

قضايي فرانسه، انواع رقابت مكارانه عبارت  ةرويموجب  بهح اينكه توضي. مكارانه وجود دارد
، تقليد از رقيب و به اشتباه انداختن 1كارشكني و ايجاد اختالل در شركت رقيب: است از
4كردن شخص رقيب يا مؤسسه و محصوالت وي اعتبار  بي و3متقلبانه ةاستفاد ، سوء2مشتري

 

)Xavier, 2000, p. 96; Dekeuwer-Défossez, 2004, p. 424(. ةاستفاد سوءبر اساس دعوي  حال 
ب  فروش محصول مشابه با محصول رقيراي بگرفته هاي صورت شخصي كه از هزينه ،متقلبانه
از سوي ديگر، در  .)Colombet, 1976, p. 23, no 23(وليت دارد ئبرد، در قبال رقيب مس بهره مي

اي از  آيد، مفهوم گسترده ميان مي مواردي از دعواي رقابت مكارانه كه سخن از ورود زيان به
 شمرده ضرر توضيح اينكه در دعوي رقابت مكارانه، از دست دادن مشتري. استضرر مد نظر 

هاي فرانسه صرف تحقق رقابت مكارانه را براي اثبات  در مواردي، برخي دادگاهحتي  ؛شود مي
  .)Défossez, n° 541, p. 432(اند  دانستهضرر كافي 

ها با  برخي شباهت اوجودبرقابت مكارانه دعوي ، هاي اختصاصي ويژگياين توجه به با 
 دعوي  قضايي فرانسهة روي،حال در هر. داردبا آن هايي نيز  ني، تفاوتوليت مدئدعوي مس

 قانون مدني فرانسه كه مبناي عام طرح دعوي 1382 ةمادرقابت مكارانه را همچنان به 
  .)Malaurie-vignal, 2008, n° 352, p. 158( دهد وليت مدني است، ارتباط ميئمس
  وليت مدني ئعام مسحمايت از ايده از راه قواعد  )ب

وليت مدني ئ داراي شرايط مس ديگري بدون رضايت ويةها و استفاده از ايد اگر تجاوز به ايده
طبيعي است شرايط . وليت مدني نيز حمايت نمودئها از راه قواعد عام مس توان از ايده باشد، مي

 ليت مدني در معناي عاموئتوضيح اينكه مس. وليت مدني نيز بسته به نوع آن متفاوت استئمس
در هر دو نوع . باشد وليت مدني غيرقراردادي ميئوليت مدني قراردادي و مسئشامل مس

                                                            
1. la Désorganisation 
2. l'Imitation et/ou la Confusion 
3. le parasitisme 
4. le Dénigrement 
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وليت مدني ئخصوص مس در . فرع بر ورود خسارت استوليتئوليت مدني، تحقق مسئمس
قراردادي الزم است كه قراردادي معتبر و متضمن تعهداتي در خصوص ايده و عدم تعرض به 

 ايدنممتعهد از انجام تعهدات قراردادي خويش تخلف  اگرطبيعي است . ن وجود داشته باشدآ
 چنانچه مثالً. گيرد وليت قراردادي شكل ميئو از اين رهگذر به متعهدله خسارتي وارد آيد، مس

قاد قرارداد تأمين و ضمن انع كندگذاري ارائه  ساخت دستگاهي را به سرمايه ةايدپژوهشگري 
را ندارد، تخلف از اين  يادشده ةايدسرمايه، شرط نمايد كه طرف مقابل حق نشر اطالعات و 

 در فرضي كه يك ،به همين ترتيب. دباشوليت مدني قراردادي ئتواند موجب مس شرط مي
 يادشدهنگارش داستان قرارداد  ي يك داستان، با شركت انتشاراتةنويس ضمن طرح ايد داستان

محفوظ بماند، نقض اين تعهد  قبل از چاپ داستان هايداين كه مشروط به اينكند را منعقد 
جبران خسارت و ميزان آن نيز ممكن است  ةنحوخصوص  در. استوليت مدني ئمسموجب 
  .معتبر است ها توافقاين باشند كه اصوالً ه داشت اييه توافقطرفين 

تواند تا حدي  هايي است كه مي  ايده، از راهةدارنداز سوي  انعقاد قرارداد ، استگفتني
كار جامع نيست و  ليكن اين راه،حمايت از ايده را در غياب مقررات حمايتي ويژه تأمين نمايد

 را دربر) هايي كه در معرض عموم قرار گرفته است ويژه ايده به(ها   ايدهةحمايت از هم
  .)chercheurs de l'ERCIM, 2004, p. 84(گيرد  نمي

 ديگري ممكن ة قراردادي ندارد، تعرض به ايدةدر مواردي كه تعهد به نگهداري ايده ريش
 مباني مختلفي ،وليت مدنيئمسن گونه ايدر . دشو روبرووليت مدني غيرقراردادي ئاست با مس
 يادشده،يك از مباني بر حسب استفاده از هر. ول شناختن عامل زيان وجود داردئبراي مس
در اين راستا چنانچه از مبناي تقصير و با استناد به . آن نيز بايد وجود داشته باشد ةويژشرايط 

 ديگري يا استفاده از ةميان آيد، الزم است تعرض به ايد  مدني سخن بهوليتئقانون مس 1ة ماد
ديگري  ةايدتحقق اين شرط نيز فرع بر تعهد شخص به حفاظت از . آيد شمار آن، تقصير به

به . گذار باشد حمايت قانون در نيز در فرضي مطرح است كه ايده  تعهد اينطبيعي است. است
 ،وليت غيرقراردادي مطرح نيستئرود، مس شمار مي كه ايده مسير آزاد به فرضي ديگر سخن، در

وليت مدني ئحمايت قانون است، تعدي به آن موجب مس دراي ايده  گونه ولي در مواردي كه به
  .يت مدني نيز حكم مشابه بايد دادولئمباني مسر ديگ خصوصدر  .غيرقراردادي خواهد بود

 64 ةها را از آن استنباط نمود، ماد توان حمايت از برخي ايده يكي از متون قانوني كه مي
قانون تجارت الكترونيكي است كه از اسرار تجاري و اقتصادي در بستر مبادالت الكترونيكي 

هاي مشروع و عادالنه در  منظور حمايت از رقابت به «موجب اين ماده به. استده كرحمايت 
ها و مؤسسات  بستر مبادالت الكترونيكي تحصيل غيرقانوني اسرار تجاري و اقتصادي بنگاه

براي خود و يا افشاي آن براي اشخاص ثالث در محيط الكترونيكي، جرم محسوب و مرتكب 
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مجازات جرم اين براي  يادشده قانون 75 ة ماد.»به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد
. استده كر از شش ماه تا دو سال و نيم و جزاي نقدي معادل پنجاه ميليون ريال تعيين حبس

گذار  قانون، باشد، چنانچه ايده داراي وصف سرّ تجاري و اقتصادي مربوطبا توجه به مقررات 
وليت كيفري ئ كه تجاوز به حقي مسبديهي است در مواردي. از آن حمايت كيفري خواهد كرد

  .در پي دارد، متخلف ملزم به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم نيز خواهد بود
) ايده داراي وصف سّر تجاري و اقتصادي(وليت مدني ناشي از تجاوز به ايده ئحال كه مس

م كيفري  حكة هرچند بر اساس اصل تفسير مضيق به نفع متهم، توسعاحراز گرديد، بايد گفت
در  ولي به تعرضات خارج از بستر مبادالت الكترونيكي ممكن نيست، ، بررسيضوعمو
. وليت مدني ناشي از تجاوز به ايده تفاوتي ميان مبادالت الكترونيكي و غير آن وجود نداردئمس

موجب بنابراين در هر مورد كه ايده داراي وصف سرّ تجاري و اقتصادي باشد، تعرض به آن 
  .استوليت مدني ئسم

وليت مدني استناد شده ئ قضايي فرانسه نيز براي حمايت از ايده، به مباني عام مسةدر روي
اي را براي ويراست آواز خويش به يك شركت   ايده، يك آوازةاي پديدآورند در پرونده. است

 جلوگيري آواز او ايده بر رويآن از اجراي شركت اين . دهد  آواز ارائه ميةكنند ويرايش
دهد كه از آن در راستاي  را در اختيار پديدآورندگان ديگري قرار مي يادشده ةايد ولي ،دكن  مي

 1972 ژوئيه 8در اين پرونده دادگاه پاريس در تاريخ . ندكنويراست آوازهاي ديگر استفاده 
هاي وارد بر  ول زيانئوليت مدني مقصر و مسئ قواعد مس آواز را بر اساسةكنند شركت ويرايش

-Pollaud(ه است دانستبهينه از اثر خويش  ةاستفادامكان  نداشتن آواز ناشي از ةپديدآورند

Dulian, 2005, p. 88, nº 112(.  
  

  ها راهر ديگحمايت از ايده از . 2. 3
 بيان )chercheurs de l'ERCIM, 2004, p. 79(رانسوي گونه كه برخي از نويسندگان ف همان
وليت مدني از جامعيت ئاند، حمايت از طريق دعوي رقابت مكارانه و دعوي مس داشته

 نوعي ضمانت اجراي ها حمايتاين  ديگر اينكه. گيرد برخي موارد را دربر نمي، برخوردار نبوده
ويژه در مواردي كه  و به دليلبه همين . است استناد قابله،  پس از تعرض به ايد كهپسيني است

. كند هاي بزرگ مطرح است، امنيت كافي و الزم را ايجاد نمي از نظر اقتصادي سود و زيان
هاي ديگري در مقررات كنوني كه بتواند حقوق وي   ايده از حمايتةبنابراين بايد ديد آيا دارند

بيني   پيشةگذاران بايد در انديش كه قانون يا اين؟د برخوردار استرا به نحو مناسبي تأمين نماي
 از سويي به بررسي توان در اين راستا مي. ها باشند مقررات ويژه براي حمايت شايسته از ايده

 از  و)الف( پرداخت  است،ها انعكاس يافته داده  هايي كه در پايگاه امكان حمايت ويژه از ايده



  
   1395، بهار 1، شماره 46دورة  ، خصوصيحقوقمطالعات  ة فصلنام                                          132 

هاي  اي بوده يا در برنامه هاي رايانه برنامه ةدهند تشكيلهايي كه   آيا ايدهدسوي ديگر بايد دي
عالوه در مواردي  به). ب(باشد يا خير  استفاده شده است، از حمايت ويژه برخوردار ميشده ياد

  ).ج(شود  هاي مورد حمايت، تخلف انتظامي محسوب مي تجاوز به ايده
  داده   جزئي از محتواي پايگاهعنوان بهويژه از ايده  حمايت )الف

هاي ويژه مربوط به  تواند مشمول حمايت داده باشد، مي  چنانچه ايده جزئي از محتواي پايگاه
دستورالعملي  19961 مارس 11 در پارلمان و شوراي اروپايي. قرار گيردها  داده  محتواي پايگاه

اين گذار فرانسه نيز  قانون .استده كرهاي داده مقرر  قوقي از پايگاهبراي حمايت حرا 
.  وارد قانون مالكيت فكري فرانسه نموده است19982موجب قانون اول ژوئيه   را بهها حمايت

هاي  ريگذا داده يعني شخصي كه ابتكار سرمايه  يك پايگاه ةايجادكنند«، L341-1 ةمادموجب  به
 مزبورمحتواي  ةارائدست گرفته و خطر آن را پذيرفته، زماني كه ايجاد، تأييد يا  مربوط را به

گذاري قابل توجه مالي، مادي يا انساني باشد، از حمايتي در خصوص  گر يك سرمايهبيان
هاي ناشي از  ه به حمايتاين حمايت مستقل بوده و بدون لطم. گردد ميمند  محتواي پايگاه بهره

ها يا حقوق مربوط به يكي از عناصر  داده  حقوق ادبي و هنري و ساير حقوق مربوط به پايگاه
  .»شود  آن، اعمال ميةدهند تشكيل

داده، عناصري وجود دارد كه در   توان افزود كه در يك پايگاه در توضيح اين ماده مي
آثار  ةگزيدآثار، . هنري حمايت شوند - قوق ادبي حةوسيل توانند به  ميصورت داشتن اصالت

. هستندها و تركيبات اصيل آن از اين قبيل  شده به پايگاه، ارائهفكري و حتي شكل اعطا
 ،ها مربوط بوده  ايدهةها و اطالعات، وقايع تاريخي، كشفيات علمي به مقول مقابل، دادهدر

 اصوالً بايد در اختيار همگان قرار است وط به عموم مصداق مسيرهاي آزاد هستند كه مربو
هاي  هاي حمايت از ايده حال يكي از راه. )Pollaud-Dulian, 2005, p. 90, nº 114(داشته باشد 

حمايت فارغ از ماهيت اين  .داده است  بيني شده براي محتواي پايگاه  پيشة حمايت ويژيادشده
پارلمان  1996 مارس 11 فصل سوم دستورالعمل كهويژه بوده محتوا برقرار گرديده و حمايتي 

حق اين دستورالعمل در موارد متعدد از اين  .است اختصاص يافته آن به و شوراي اروپايي
اصطالح را براي عنوان فصل سوم اين  ياد نموده و حتي »droit sui generis« با عنوان ويژه

  .خود برگزيده است
داده از آن راه، انتقاد برخي    و حمايت از پايگاهيادشده ةيني حق ويژب  پيش، استگفتني

به اعتقاد ايشان، هنگامي . را برانگيخته است )Pollaud-Dulian, 2005, p. 90, nº 115(نويسندگان 

                                                            
1. la Directive 96/9/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la 
protection juridique des bases de données. 
2. Loi n° 98-536 du 1 juillet 1998 portant transposition dans le code de la propriété 
intellectuelle de la directive 96/9/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, 
concernant la protection juridique des bases de données. 
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1 مكارانهة مقابله با استفاد،كه موضوع
گذار اروپايي دچار  ن، قانويادشدهبيني حق  باشد، با پيش 
با قلمرو حقوق )  مكارانهةرقابت يا استفاد(وليت مدني ئخلط نامطلوب ميان قلمرو دعواي مس

 يادشده اين است كه حق ،حق شدهاين انتقاد ديگري كه از  .گفته گرديده است انحصاري پيش
 شداده كرده و خود   ايجاد پايگاهةگذاري در زمين به شخصي اختصاص يافته كه اقدام به سرمايه

از اختصاص ارزش اقتصادي اطالعات است درواقع موضوع عبارت . آن را پديد نياورده است
 .)Pollaud-Dulian, 2005, p. 91, nº 115( كه با قواعد حقوق رقابت سازگار نيست گذار به سرمايه
 شناسايي نوعي مالكيت ،حقاين ي بين كه آيا پيشاست شده   مطرح ها پرسشاين  ديگر اينكه
هاي حقوقي مبنا نخواهد  ريختن تكنيك  هم دنبال ندارد و آيا موجب نابساماني و به فكري را به

 ,Pollaud-Dulian, 2005, p. 91(گذاري مشروع است؟  شد و آيا ايجاد حقي منحصر براي سرمايه

nº 115(. هدانان فرانس برخي از حقوق )Pollaud-Dulian, 2005, p. 91, nº 115( حداقل با توجه به 
 هنري و بلكه مجموع مالكيت - وق ادبيقبراندازي مباني ح ةزمين، حقاين بيني  كه پيشاين

  .اند  گذاشتهحه صها نگرانين ايآورد، بر  فكري را فراهم مي
داده به چشم   از پايگاهزئي  جعنوان بهاي براي حمايت از ايده  در حقوق ايران مقررات ويژه

  .خورد نمي
  هاي كامپيوتري شده در برنامه  دهنده يا استفاده هاي تشكيل  حمايت از ايده)ب

هاي   بنابراين ايده؛ها قابل حمايت نيستند داده   پايگاهةهاي كامپيوتري از راه حمايت ويژ برنامه
در يكي از مالحظات . وندش مين برخوردار  كامپيوتري نيز از حمايت ويژهة برنامةدهند تشكيل

تصريح له ئ اين مس2اي هاي رايانه  حمايت حقوقي از برنامهدربارة 1991   مي14دستورالعمل 
نويسي هستند،  هاي برنامه ها و زبان ها و اصولي كه مبناي منطق، الگوريتم ايده«كه است  شده

حمايت دستورالعمل نيز بر اين  1ة ماد 2 بند. »شوند حاضر حمايت نميبنابر دستورالعمل 
  .دارد تحاصرها  از ايدهنكردن 
هاي  براز برنامه هنري، صرفاً از اَشكال ا- واقع اين دستورالعمل با حفظ اصول حقوق ادبيدر
در حقوق فرانسه . )Pollaud-Dulian, 2005, p. 91, nº 116(د كن  مياي داراي اصالت حمايت  رايانه

بنابراين حمايت از آن . ندا  هنري قابل حمايت-افزارهاي كامپيوتري در قالب حقوق ادبي نيز نرم
پذيرد   صورت نمياست و از محتواي آن حمايت ويژهافزار  نيازمند و ناظر به تبلور مادي نرم

)chercheurs de l'ERCIM, 2004, p. 84( . ةايد شكل اثر است و ،مهم استبنابراين آنچه در اينجا 
  .صرف مشمول حمايت نيست

                                                            
1. parasitisme 
2. la Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique 
des programmes d'ordinateur. 
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اي  افزارهاي رايانه گذار ايران نيز در قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم قانون
شده در  دهنده يا استفاده هاي صرف تشكيل ، سخني از حمايت از ايدهش1379مصوب 

 ةنام آيين 1ة ماد 2ة تبصرموجب  به افزون بر اين،. ميان نياورده است بههاي كامپيوتري  برنامه
مصوب سال اي  افزارهاي رايانه نرم قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان 17 و 2 ي موادياجرا

ي ها افزاري در ذهن يا بيان مخلوق ذهني بدون اينكه برنامه خلق عمليات نرم«، ش1383
شود و  افزار محسوب نمي هاي آن تدوين شده باشد، نرم اي و مستندات و دستورالعمل رايانه

هاي صرف از طريق  بر عدم حمايت از ايده اين مقرره .»نمايد براي خالق آن حقوقي ايجاد نمي
  .داللت داردافزارها  مقررات حمايتي نرم

   تخلف انتظامي)ج
و  ودش شمردهتواند تخلف شغلي   قانون مي از سويهشد حمايتهاي  به ايدهدر مواردي تعرض 

تخلف اداري كه در مواردي به آن . دنبال داشته باشد وليت اداري يا انتظامي متخلف را بهئمس
عدم انجام وظايف شغلي و يا تجاوز «شود، عبارت است از  باطي گفته ميضتخلف انتظامي يا ان

شمس، (» گردد كه شخص حين خدمت يا به سبب آن مرتكب مي... ود قانوني مربوطه از حد

  .)193، ص1381
ويژه در مراكز  وليت بهئحمايت قانون، اين نوع مس مشمولهاي  خصوص تعرض به ايده در

ت علمي ئتخلفات اعضاي هي هاي نمونهيكي از . آموزشي و پژوهشي قابل طرح است
استفاده از مالكيت معنوي  و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور، سوءها  دانشگاه

 ثبت رسيده يا بهشده ها منتشر  كه قبالً نتايج آناست هاي پژوهشي نظري و عملي ديگران  يافته
  .باشد

ها و مؤسسات آموزش عالي و  ت علمي دانشگاهئاين امر در قانون مقررات انتظامي هي
ليكن با توجه به اهميت موضوع، در . بيني نشده بود  پيشش1364ور مصوب تحقيقاتي كش

ت علمي ئهفت قانون مقررات انتظامي هي ةمادموجب قانون الحاق دو بند به   بهش1387سال 
 يادشده، تخلف ش1364ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور مصوب  دانشگاه

اين البته . ه شدت علمي افزودئتخلفات انتظامي اعضاي هي شماربه  7ة ماد 18 بند عنوان به
هايي   بنابراين فقط تعرض به ايده؛ميان آورده است مقرره سخن از تعرض به مالكيت معنوي به

  .هاي معنوي قابل حمايت باشند د كه از راه مالكيتخواهد بويادشده  ةمقررمشمول 
هاي   حمايت از اصل ايده و شيوهةلئ است كه آنچه بيان شد، مسگفتني ،يان اين مقالهدر پا

ليكن در كنار اين مهم، ساماندهي حمايت از ايده و مسائل اثباتي آن نيز . مختلف اعمال آن بود
ن ايده عناويني همچون بانك ايده، كه صاحبا بانمونه، تشكيل مراكزي  رايب. قابل بررسي است
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 تسهيل مسائل اثباتي حمايت برايتواند   ارائه دهند، ميهاي خويش را  ايده،به آن مراجعه نموده
  .است پژوهشي مستقل وها مؤثر باشد كه خود مستلزم تمهيد بسترهاي قانوني مناسب  از ايده
  

  نتيجه .4
ها  في كه احتمال حمايت از ايده از آن راههاي مختل عمل آمده در خصوص راه هاي به با بررسي

صرف تا  ةايدهاي حقوقي ايران و فرانسه،  آيد كه در نظام دست مي وجود دارد، اين نتيجه به
در .  هنري نيست- زماني كه در قالب شكلي مادي تبلور نيابد، قابل حمايت از راه حقوق ادبي

هاي صنعتي  ي بايد ميان انواع مختلف مالكيتهاي صنعت خصوص حمايت از ايده از راه مالكيت
صرف در قالب طرح صنعتي، عالمت تجاري و  ةايددر اين راستا، حمايت از . تفكيك نمود

بعدي  بعدي يا سهزيرا طرح صنعتي نيازمند وجود شكل دو ، منتفي است يي جغرافيا هاي نشانه
عيني  ةكنند گزارش  يي جغرافيا  نشانه،هاست و عالمت تجاري نيازمند وصف قابليت رؤيت بود

اما با توجه به . ستنيچنين اوصافي  دارايصرف  ةايدحالي كه  در؛يك واقعيت خارجي است
اي كه داراي  ايده. خواهد بودنبر ايده با منعي روبرو مفهوم اين  اطالق ،تعريف نام تجاري
 با احراز شرايط قانوني الزم، ،در هر حال. شود شمردهتواند اختراع  د نيز ميكاربرد صنعتي باش

حمايت از ايده از . گرددنام تجاري يا اختراع برخوردار  ةويژتواند از حمايت قانوني  ايده مي
عالوه  به. جمله وجود رقابت است مستلزم وجود شرايط قانوني از،راه دعوي رقابت مكارانه

وليت مدني و در صورت اجتماع شرايط آن، قابل حمايت ئتعرض به ايده از راه قواعد عام مس
ها مشمول برخي  از ايده عضيبهاي حقوقي،   در برخي از نظام،ها بر اين افزون. باشد مي

ل داده را تشكي  اي كه جزئي از محتواي پايگاه در اين ميان ايده. هستندهاي ويژه  حمايت
  .هاي قانوني خاص است دهد، در حقوق فرانسه مشمول حمايت مي

مادي از ايده، حمايت نظر از قابليت يا عدم قابليت   گفته و صرف بر مطالب پيش  افزون
ديگري به غير صاحب آن، امري ناپسند و غيراخالقي و متضمن اظهار  ةايد انتساب ،حداقل

ها رنج و  هاي علمي كه يك انديشمند و متفكر پس از سال ونه، نظريهنم رايب. باشد كذب مي
 شناسايي حق ،به ديگر سخن. دشو، بايد به خود وي منتسب  استمرارت به آن دست يافته

همچون (، كشفيات ) حكومت مرحوم شيخ انصاريةهمانند نظري(هاي علمي  انتساب نظريه
از از قبيل ابداع شعر نو (هنري  ةمبتكرانهاي  و سبك) نيوتن ياز سوزمين  ةجاذبكشف نيروي 

حال با توجه به اينكه ايده  در هر. ، براي صاحبان آن شايسته و بايسته است)نيمايوشيج سوي
ذار گ ه، شايسته است قانوننشدحمايت طور مؤثر و شفاف   قضايي ايران بهةدر قوانين و روي

ر ديگ تجارب كيه برايران نسبت به وضع مقررات حمايتي ويژه از ايده اقدام نمايد و با ت
 مرزهاي حمايت از ايده را با توجه به تقابل مصالح ، حقوق فرانسهحقوقي از جمله هاي نظام
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