
 

 پژوهشی( -اداری )علمی  فصلنامه حقوق

 4931بهار ، 41  ، شمارهپنجمسال 

سازوكارهای موجود در نظام حقوق مالکیت صنعتی برای حمایت از 

 نمودهای فرهنگ عامه

حمید عزيزی مرادپور
1
 

 

 چکیده

 عمدتاً  اگرچه آثار خلق شده جديد در حوزه فرهنگ عامه و يا الهام گرفته و يا مبتنی بر فولکلور

اما نظام ؛ باشند حقوق مالکیت ادبی و هنری بوده و در قالب کپی رايت قابل حمايت میمرتب  با 

شرط شناسايی مالک،  مدت حمايت، های آن از جمله شرط اصالت، کپی رايت به خاطر محدوديت

عینیت اثر برای حمايت از فرهنگ عامه کافی نیست و تا زمانی که يک نظام  مفهوم مالکیت و

های مرتب  با  بايستی از همه قالب ،المللی شکل نگرفته است و بین 2ح ملیخاص حمايتی در سط

در  مالکیت فکری از جمله مالکیت صنعتی برای حمايت از نمودهای فرهنگ عامه استفاده کرد.

های  عاليم تجاری جمعی و نشانه :توان از ابزارهايی همچون حقوق موجود مالکیت صنعتی می

... برای حمايت از نمودهای فرهنگ عامه  و اصول رقابت غیرمنصفانه اسرار تجاری و جغرافیايی،

 کمک گرفت.

 مالکیت صنعتی، هنری، -مالکیت ادبی مالیکت فکری، نمودهای فرهنگ عامه، واژگان كلیدی:

 .های جغرافیايی نشانه عاليم تجاری جمعی،

 

                                                 

 الملل و پژوهشگر حقوق مالکیت فکری . دکترای حقوق بین8

س اليحه حمايت از نمودهای فرهنگ عامه در وزارت دادگستری تهیه شده است و در سايت  اينترنتی آن نوي . پیش1
نويس مرهون  کنم که تهیه اين پیش سیدحسن میرحسینی تشکر می. از جناب آقای دکتر وزارتخانه قابل دسترسی است

 های آن استاد فرهیخته است. تالش

 31/31/8091دريافت: 
 19/81/8091پذيرش: 
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 مقدمه 

های فکری جوامع بومی و  های فکری و حاصل آفرينش نمودهای فرهنگ عامه بخشی از خالقیت

های فرهنگی  محلی است. نمودهای فرهنگ عامه نه تنها بخشی از میراث فرهنگی و نمودی از جلوه

سازی محصوالت  با تجاری .دهند بلکه بخشی از دارايی جوامع را تشکیل می ؛باشند يک اجتماع می

رست و تقلبی از اين مبتنی بر نمودهای فرهنگ عامه اين نگرانی وجود دارد که استفاده ناد

بلکه به اقتصاد جوامع   ؛ها آسیب برساند محصوالت به طور غیر واقعی نه تنها به میراث فرهنگی ملت

يت ابومی و سنتی دارنده اين محصوالت زيان وارد کند و لذا بايستی ابزارهای قانونی الزم برای حم

بینی شود. اگرچه در  المللی پیش از دارندگان نمودهای فرهنگ عامه در قوانین ملی و اسناد بین

های نظام وجود مالکیت فکری حمايت از فولکلور بايستی در قالب يک نظام بلندمدت با توجه به خأل

اما تا زمانی که يک  ؛بینی شود که به طور کامل نمودهای فرهنگ عامه را حمايت نمايد خاص پیش

ها  های حمايت تواند حداقل ای موجود میاستفاده از سازوکاره ؛نظام خاص حمايتی شکل نگرفته است

 را برای دارندگان اين حقوق فراهم سازد.

 های فولکلور ویژگی مبحث اول: مفهوم و ماهیت و

 تعریف گفتار اول:

های عوام عبارت  فرهنگ عامه و يا فرهنگ توده مردم و دانستنی مردم، فرهنگ اصطالح فولکلور،

ادبیات مردم يک سرزمین و به  ، ها ترانه ها، افسانه و رسوم، آداب معتقدات، مراسم، سنن،» :است از

: 8017)ماسه، «  ها و آداب و سنن يک قوم و يا يک سرزمین ها و ترانه تر تمام افسانه معنی گسترده

مورد توافق که  المللی از نمودهای فرهنگ عامه  در اسناد بینی اما به لحاظ حقوقی هیچ تعريف(؛ 17

ای و قوانین ملی و يا قوانین مدل  المللی و منطقه در برخی از اسناد بین اگرچه ؛باشد وجود ندارد

 علمی و فرهنگی ملل متحد نمودهای فرهنگ عامه تعريف شده است از جمله سازمان آموزشی،

 2مفهوم میراث فرهنگی ،کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس يونسکو در1)يونسکو(

                                                 

1.UnitedNation Educational,scientific and cultural organization (UNESCO 

2.Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage2003 
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بر اساس بند يک ماده يک اين سند میراث فرهنگی ناملموس عبارت  ؛ناملموس تعريف شده است

ها، وسايل، اشیا، مصنوعات دستی و فضاهای  ها، اصطالحات، دانش، مهارت رسوم، نمايش :است از

عنوان بخشی از میراث  ها را به ها و در برخی موارد افراد، آن ها که جوامع، گروه فرهنگی مرتب  با آن

شود،  سند. اين میراث فرهنگی ناملموس که از نسلی به نسل ديگر منتقل میشنا فرهنگی خود می

شود، حس  ها مجدداً خلق می ها و در پاسخ به محی ، طبیعت و تاريخ آن همواره توس  جوامع و گروه

بنابراين میراث فرهنگی ناملموس از نظر اين سند   ؛آورد هويت و استمرار را برای ايشان به ارمغان می

هايی است که متعلق به يک و يا چند دامنه مشخص باشد و  ها و دانش و مهارت مودها و رويهشامل ن

و  همواره در حال تکامل است و  ايجاد شده باشد ها و در مواردی افراد گروه وامع بومی،جتوس  

اما به هر حال اين تعريف نگرش حفاظت  1؛باشد ريشه در سنت داشته و بخشی از هويت آن گروه می

دنبال ه در حالی که رويکرد حمايتی ب ،حراست از میراث فرهنگی را همانند ديگر اسناد يونسکو دارد و

های فکری جوامع قومی و محلی برای خلق و ايجاد ثروت  ها و مالکیت حمايت حقوقی از دارايی

مه های اقتصادی نمودهای فرهنگ عا ی جنبهدبه عبارت ديگر در نگرش حمايت مالکیت فر ؛باشد می

دنبال حفظ ه ب با حراست از میراث فرهنگی خالف ديدگاه  اسناد يونسکو که صرفاًبر  ؛باشد مهم می

چه در متون قانونی از جمله ماده دو قانون در قوانین و اسناد داخلی اگر باشند. مظاهر فرهنگی می

ره شده است به نمودهای فرهنگ عامه اشا 8041حمايت از پديدآورندگان آثار ادبی و هنری مصوب 

نويس اليحه حمايت از نمودهای فرهنگ  در پیش ولی در هیچ يک اين مفهوم تعريف نشده است.

نمودهای فرهنگ عامه چنین تعريف  ،ت دادگستری تهیه شده است در ماده دورعامه که توس  وزا

ر سنت های گروه مدار و مبتنی ب نمودهای فرهنگ عامه عبارت است از آن دسته از پديده شده است:

ای از هويت فرهنگی، اجتماعی و هنجارهای ملی،  که بازتابی از انتظارات و آمال و همچنین جلوه

قومی و فرهنگی ايرانی است و به صورت شفاهی و يا نمايشی يا به طرق ديگر نسل به نسل انتقال 

  2.«يافته است

                                                 

1. Michael jon Anderson, The protection folklore  as traditional knowledge ,journal of law 

,technology and internet,Vol1,Number2spring2010,p150 

نويس اليحه حمايت از نمودهای فرهنگ عامه رجوع شود به سايت وزارت دادگستری به نشانی  . برای ديدن متن پیش1
www.justice.ir. 
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 حقوق مالکیت ادبی و نويس اليحه جامع بینی شده در ماده يک پیش اين تعريف از تعريف پیش

های اصلی فولکلور مورد اشاره قرار  ها و ويژگی هنری و حقوق مرتب  اقتباس شده که در آن مشخصه

 گرفته است.

 های نمودهای فرهنگ عامه گفتار دوم: ویژگی

 :های اصلی نمودهای مذکور به شرح زير است ويژگی ،با توجه  به ماهیت و مفهوم نمودهای فرهنگ عامه

 صلت جمعی یا گروه مدار بودنخ .الف

ولی به تدريج به  ؛چه در ابتدا ممکن است آفريننده شخصی داشته باشندهای فولکلوريک اگر پديده

 .شود گردد و جمعی می اعضا يک خانواده و گروه و قوم و محل منتقل می

 شفاهی بودن .ب

انتقال و آموزش آنها اغلب ولی  ؛اگرچه بعضاً نمودهای فرهنگ عامه به صورت نوشته و مستند هستند

 .به صورت شفاهی است

  بین نسلی بودن .ج

گذشت حداقل يک نسل از  اند و های گذشته به نسل فعلی رسیده نمودهای فرهنگ عامه از نسل

 .گیری مصاديق فولکلور به لحاظ زمانی است جمله شراي  شکل

  نامشخص بودن آفرینندگان .د

چند که در برخی موارد  هر ؛غیرمشخص هستند ،ولکلوريکآفريننده يا آفرينندگان نمودهای ف

 1.توان رد پای آفريننده يا آفرينندگان آنها را رصد کرد می

  استمرار بدون وقفهـ. ه

حیات در زندگی  ،های فولکلور يک شرط شناسايی آنهاست و اگر پس از مدتی حیات مستمر پديده

فاقد ويژگی ضروری برای پديده فولکلوريک  ،دها قطع شو، حضور و استمرار آن فرهنگی و اجتماعی

 .باشند بوده و قابل حمايت نمی

  

                                                 

1.Intergovermental government GRTKF of WIPO,The protection of TCE,WIPO Doc, 

WIPO,GRTKF,IC,/9/4 available at:wwww.WIPO.,int,meetings/en/doc 
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 دهنده فرهنگ های فرهنگی و اجتماعی و همگن شدن با دیگر عناصر تشکیل پیوند با ارزش .و

لذا بايد با  ؛يابد هر عنصر فرهنگی به صورت يک مجموعه به نام فرهنگ آموزش و انتقال می 

گذاری در جامعه را ثیرأگن و سازگار باشد تا امکان تداوم، استمرار، حضور و تديگر عناصر فرهنگ هم

اجتماعی مردم خارج و به  -صورت عنصر فولکلوريک از زندگی فرهنگی در غیر اين ؛داشته باشد

 .يابد تدريج حیات آن خاتمه می

  ارتباط با هویت فرهنگی جامعه .ز

ای که هويت فرهنگی يک قوم و  به گونه ؛اند ک جامعهنمودهای فرهنگ عامه بازتابی از انتظارات ي

 1.کنند جامعه را منعکس می

 های فرهنگ عامهسوم: مصادیق نمودگفتار

مادی و يا ناملموس و مادی و دسته  غیرتوان در دو  طور کلی نمودهای فرهنگ عامه را میه ب

 کرد: ملموس تقسیم

 (Intangible)مادی یا ناملموسفرهنگ غیربند اول: 

 باشند: مادی شامل موارد زير میمصاديق فرهنگ ناملموس و غیر

نمودهای شفاهی که توس  زبان و کالم از نسلی به نسل ديگر آموزش داده شده و انتقال  الف.

ها،  افسانه ، ، اشعار عامیانه ادبیات شفاهی :توان از ن میآهای بارز و مشخص  کنند از نمونه پیدا می

ها و غیره نام برد که از لحاظ فرم )شکل( و  ، چیستان ها المثل ، ضرب ها کايت، ح ها ، قصه ها داستان

ولی در مجموع بخشی از میراث شفاهی را از شکل گذشته به نسل  ؛با يکديگر تفاوت دارند امحتو

 کنند.  کنونی منتقل می

،  رکیبیهای آوازی و سازی و ت آوازهای محلی و سنتی، نغمه :ايی از قبیلینمودهای موسیق .ب

اين قسمت توجه به اين نکته اهمیت دارد که شکل مادی يک ساز مورد  ابزار موسیقی و غیره. در

 آيد و حضور آن در که با توجه به فرهنگ يک قوم از دل ساز بیرون میهايی  هنظر نیست بلکه نغم

                                                 

نويس اليحه نمودهای فرهنگ عامه  و حمید عزيزی مراد پور، شرح پیشفر  . سیدحسن میرحسینی، بهروز وجدانی، علی نسیم8

 www.justice.irقابل دسترس در سايت وزارت دادگستری به نشانی: 
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يک  آن در «کارکرد»و  «نقش»ین و ديگر شئونات زندگی مردم و به بیان ديگر ييک جشن و آ

 فرهنگ مورد نظر است.

،  های سنتی و محلی حرکات موزون محلی و سنتی، بازی :نمودهای حرکتی و رفتاری از قبیل .ج

، اعتقادات و باورها و  های سنتی ، نمايش ، آداب و رسوم ها یني، آ های محلی و سنتی ورزش ، ها جشن

شود که آن را در زمره  سوی منتقدانش می قوم سبب بروز رفتارها و افعالی از باورها و اعتقادات هرغیر

ها و باورهای مردم يک  رفتارها نیز ريشه در نظام ارزش .رفتارهای انسانی بايستی به حساب آورد

 (.Grham dutfield,2003: p19) جامعه دارد

 (Tangible) فرهنگ مادی یا ملموسبند دوم: 

،  های محلی و سنتی نقاشی :از جمله معماری و صنايع دستی ،های فرهنگی نمودهای هنری و جلوه

يک  یره. در مورد فرهنگ مادی و ملموس، فرش دستباف و غ سازی ، مجسمه ، صنايع دستی ها طرح

های سنتی است که  مهارت و کید بر فنونأيت و لمس مورد نظر نیست بلکه بیشتر تؤفرآورده قابل ر

ها و  ، باور و مهارت ، جشن ینيراه با آروند ساخت که هم بر و شود به ساخت يک فرآورده می منجر

 1گیرد.  کید قرار میأمورد ت ،باشد فنون سنتی می

که دارای ابعاد  «ترکیبی»ای  شوند و پديده ای موارد اين دو حوزه در هم ترکیب می اگرچه در پاره

 ردد.گ ايجاد می ،باشد ( می )ناملموس و غیر قابل لمس با حواس ما مادی )قابل لمس( و غیرمادی

د به مراتب هزار ساله ايران در میراث فرهنگی و فرهنگ سنتی و فولکلور خو کشور تاريخی و چند

بندی  و لذا تقسیم باشد را دارا می «میراث ترکیبی»اين نمونه  سنتی و غربی ازبیشتر از کشورهای غیر

 کافی نیست. سنتی مادی و غیر مادی  لزوماً

 الکیت فکریارتباط فولکلور با م :چهارمگفتار 

که در  هستنددانش سنتی و نمودهای فرهنگ عامه محصول خالقیت و آفرينش فکری يک جامعه 

و  همانند اسرار ؛باشند بخشی از مالکیت فکری میبنابراين  ؛اند داخل جوامع بومی خلق و رشد يافته

ردی با الزامات و در موا اند اما از آنجا که اين آثار سنتی ؛طب سنتی و غیره موزيک، دانش سنتی،

                                                 

 . ر.ك: سیدحسن میر حسینی و ديگران، شرح پیش نويس اليحه نمودهای فرهنگ عامه.8
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به طور کامل با حقوق مالکیت فکری موجود قابل حمايت  مالکیت فکری موجود تطابق ندارند،

اينکه  باشند. در های فکری مورد چالش می یيگونه دارا فلذا شیوه و نحوه حمايت از اين ؛باشند نمی

 شیوه حمايت است. اما موضوع در خصوص ؛حمايت و حفاظت شوند ترديدی وجود ندارد داين آثار باي

در قالب حقوق مالکیت فکری حمايت شوند؟ چگونه؟ يا نیاز به قوانین جديد و خاص  دآيا اين آثار باي

باشند؟ نمودهای فرهنگ عامه به هر  المللی موجود کافی می سیستم فعلی و اسناد بین و يا وجود ندارد

اگرچه  بومی و محلی است. های فکری جوامع های فکری و حاصل آفرينش حال بخشی از خالقیت

کارهای موجود مالکیت فکری قابل حمايت نگ عامه از طريق ابزارها و سازوهمه مصاديق و نمودهای فره

های فعلی مالکیت  هايی از فرهنگ عامه و مصاديقی از آن در چارچوب قالب اما به هر حال بخش نیستند؛

يا الهام گرفته و يا مبتنی بر آن در  ولکلور وباشند بخصوص آثار خلق شده جديد ف فکری قابل حمايت می

های آن از جمله شرط  رايت به خاطر محدوديت اما نظام کپی؛ باشند قالب کپی رايت قابل حمايت می

شرط شناسايی مالک و مفهوم مالکیت يا عینیت اثر برای حمايت از فرهنگ عامه  مدت حمايت، ، اصالت

 (.Anurag Dwievedi and monikasarohs,2005: p. 310) کافی نیست

 سازوكارهای موجود در نظام حقوق مالکیت صنعتی مبحث دوم:

 نظام عالمت تجاری: گفتار اول

استفاده بدون اجازه از کلمات و نمادهای فولکلور به عنوان عالمت تجاری و يا بخشی از عالمت 

تواند از  حلی میتجاری برای معرفی محصوالت توس  اشخاصی غیر از تولیدکنندگان بومی و م

واقعی کاالها شود و اين تصور را ايجاد نمايد که آن أ کنندگان در مورد مبد موجبات گمراهی مصرف

استفاده از نظام حقوقی عالمت تجاری  اند. کاالها توس  تولیدکنندگان بومی آن منطقه تولید شده

 لبی باشد.تواند به دو صورت ايجابی و س برای حمايت از نمودهای فرهنگ عامه می

 حمایت سلبی و تدافعی . الف

 خودداری از ثبت عالمت تجاری متضمن نمودهای فولکلور

م تجاری که يحمايت تدافعی از فولکلور در قالب عالمت تجاری بدين معنی است که از ثبت عال

 باخودداری گردد. اين شیوه حمايت  ؛باشند عین، شبیه و يا متضمن بخشی از نمودهای فرهنگی می
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 87 ماده 8 بند 1جزء  گردد. وان استفاده از نظام عالمت تجاری به صورت سلبی نیز مطرح میعن

دارد که اداره ثبت عالمت تجاری نبايستی عالمتی را ثبت  مقرر می 1م تجاری نیوزيلنديقانون عال

نمايد که تمام يا بخشی از آن عالمت تجاری عین يا شبیه فرهنگ عامه و فولکور جوامع بومی 

در صورتی که   8991اصالحیه  در آمريکاقانون عاليم تجاری  1بر اساس بند الف ماده  .تندهس

اظهارنامه عالمت تجاری در برگیرنده بخشی از نمودهای فرهنگ عامه يک گروه و يا جامعه بومی 

کند و در  عالمت تجاری آن اظهارنامه را رد می اداره ثبت ،باشد و يا باعث گمراهی شود آمريکا

ابطال از سوی جوامع بومی است. برای اعتراض و  قابل ؛رتی که چنین عالمتی ثبت شده باشدصو

بانک اطالعاتی از نمودهای فرهنگ عامه  ،آمريکاانجام اين امر اداره ثبت اختراعات و عاليم تجاری 

 قانون ثبت اختراعات، 01ماده 2يی را فراهم کرده است.آمريکامتعلق به قبايل و جوامع بومی 

که به موضوع موجبات رد عالمت تجاری  8016مصوب  عاليم تجاری ايرانهای صنعتی و  طرح

 باشد. ای در اين مورد می فاقد مقرره ،پرداخته است

 اعتراض به ثبت و ابطال عالمت تجاری متضمن نمودهای فولکلور

ال عالمت يا ابط امکان اعتراض به ثبت و ،شیوه ديگر حمايت تدافعی از نمودهای فرهنگ عامه

چرا که عالمت  ؛های قومی و ذينفعان نمودهای فرهنگ عامه است تجاری ثبت شده توس  گروه

در قواعد  گردد. محصول میأ تولید و مبدأ جغرافیايی ثبت شده باعث گمراهی عموم نسبت به مبد

 . وفق تولید محصول از موجبات رد عالمت تجاری است أعالمت تجاری نیز گمراهی نسبت به مبد

از دادگاه ابطال تواند  های صنعتی و عاليم تجاری هر ذينفع می طرح ، قانون ثبت اختراعات 48ماده 

. يعنی اگر  رعايت نشده است 01مفاد ماده  خواست نمايد در صورتی که ثابت نمايدثبت عالمت را در

 بل ابطال است.قا ،جغرافیايی کاالها گردد أموجب گمراهی نسبت به مبد 01عالمتی وفق بند ج ماده 

                                                 

1. New Zealand trade mark Act,2002,s.17.1(a) Available 

at:www.legislation.govt.nz/broese_vw.asp. 

2. WIPO,consolidate analysis of legal protection of traditional cultural expression,paper 

No12003,2010,p14 
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 حمایت مثبته و ایجابی. ب

م جمعی و تصديقی برای جوامع بومی برای يحمايت مثبته بدين معنی است که امکان ثبت عال

های مردمان بومی  محصوالت فرهنگی وجود دارد. يعنی نمودهای فرهنگ عامه از جمله طرح لباس

عالمت تجاری هستند توس  مردمان بومی  های تولید که واجد شراي  ثبت به عنوان منطقه و يا ابزار

عرصه محصوالت منطقه با آن نام و نشان  ،نتیجه اين امر عاليم تجاری ثبت شوند. منطقه به عنوان

م تجاری زمانی است که استفاده از يسیستم عال (. خأل13: 8019 غفوری،)است تجاری و عالمت 

ز نمودهای فرهنگی بدون ثبت استفاده يعنی شخص ثالث ا ؛نمودهای فرهنگ عامه بدون ثبت باشد

م تجاری و استفاده از محصوالت فرهنگی يبر بودن حمايت در قالب عال اما به هر حال هزينه ؛نمايد

شیوه رايج در قالب  1م تجاری است.يهای نظام عالدار بودن آن از ديگر خأل در جريان تجارت و مدت

 ستفاده از عاليم جمعی و عاليم تصديقی است.ا ،عاليم تجاری برای حمايت از نمودهای فولکلور

 2عالیم جمعی. ج

محصوالت  أای است که برای متمايز کردن مبد نشانه جمعی مفهوم عاليم جمعی: عالمت تجاری .8

 انجمن و های مشترك کاالها و خدمات يک گروه، و شیوه ساخت و کیفیت و يا ساير ويژگی

تواند مورد استفاده قرار گیرد. مالک  ارت مالک آن میرود که با نظ های مختلف به کار می بنگاه

از جمله يک ارکان عمومی  تواند يک تعاونی يا اتحاديه يا اشخاص حقوقی ديگر عالمت جمعی می

روند و  گروه بکار می ک(. عالمت جمعی برای تشخیص محصوالت ي 68: 8093 ، میرحسینی) باشد

 .کند منافع جمعی را حمايت می

عاليم جمعی  ،های صنعتی و عاليم تجاری طرح قانون ثبت اختراعات، 03 ادهطبق بند ب م

عنوان عالمت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند  يتی است که باؤيعنی هر نشان قابل ر

ونه خصوصیات ديگر مانند کیفیت کاال و يا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از گو يا هر  أمبد

 متمايز سازد. ،کنند ظارت مالک عالمت ثبت شده جمعی استفاده میاين نشان تحت ن

                                                 

1. Margo , bagley,WIPO IGC seminar JUNE 23 2015-available at WWW.WIPO.int/TK GR  

2. collective mark 
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کشورهای  ،مکرر کنوانسیون پاريس 7کنوانسیون پاريس و ماده  1 ج ماده بند 0 بر اساس شق

عالمت جمعی  ،بر اساس اين معاهده هستند؛معی در قوانین ملی جمتعهد به حمايت از عاليم  ،عضو

 خاص حقوقی و اتحاديه ها قابل ثبت و حمايت هستند.تنها در صورت درخواست از سوی اش

ها و  ثری برای فروش محصوالت مشترك گروهی از بنگاهؤتواند روش م عالمت جمعی می

استفاده از عاليم تجاری تابع ضواب  و شرايطی است که مالک عالمت جمعی تعیین  .سسات باشندؤم

گروه و اتحاديه حق استفاده از  یاعضا ضمن اينکه مالک عالمت تجاری خود نیز غیر از ؛کند می

تواند موضوع قرارداد اجازه  اين عاليم قابل انتقال به غیر نیست و نمی عالمت جمعی را دارد.

 برداری قرار گیرد. بهره

هايی نسبت به ثبت  ها و يا انجمن توانند با تشکیل اتحاديه دارندگان نمودهای فرهنگ عامه می

 .ام نمايند و محصوالت خود را با آن نام و نشان به بازار عرضه نمايندعالمت تجاری منطقه خود اقد

ای نمودهای فرهنگ عامه اين مزيت را دارد که  ثبت عالمت جمعی برای دارندگان قومی و منطقه

متوقف نمايد که عین و يا به طرز را عاليم تجاری ديگران  تواند استفاده از کننده می انجمن ثبت

کنندگان با آن عالمت  و محصوالت خود را نیز برای مصرف هستندن عالمت آیه ای شب کننده گمراه

 8نمايند. میتجاری عرضه 

جغرافیايی کاالها و يا خدمات  أعالمت جمعی ممکن است شامل موردی باشد که نشانگر مبد

رد ی نیز در قالب عالمت جمعی مويهای جغرافیا برخی از کشورها نشانه از اين رو در ؛مربوط باشد

 (.60: 8093 ، حسینی میر ) گیرد حمايت قرار می

 متقاضیان ثبت عالمت تجاری جمعیالزام به ثبت و 

لذا عالمت جمعی تنها در صورت در خواست از  جمعی و گروهی بودن جزء ذات عاليم جمعی است و

رايی نامه اج آيین 807ها قابل ثبت و حمايت هستند. مطابق ماده  سوی اشخاص حقوقی و اتحاديه

های صنعتی و عاليم تجاری عاليم جمعی بايستی به ثبت برسند و  قانون ثبت اختراعات، طرح

قانون مذکور  08 گیرند و مطابق ماده مورد حمايت قانون مذکور قرار نمی ؛اند که ثبت نشده مادامی

 1د طبق بن گیرد که عاليم تجاری خود را ثبت کرده باشد. حقوق انحصاری فق  به کسی تعلق می

                                                 

1. WIPO ,consolidated analysis of the legal protection of TCE/folkloure,No,1,p,26 
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ساير اشخاص نیز با رعايت شراي  و  ،نامه اجرايی عالوه بر مالک عالمت جمعی آيین 807ماده 

 ضواب  عالمت جمعی حق استفاده از عالمت جمعی را دارند.

 شرایط و ضوابط استفاده از عالمت جمعی

يم نامه ثبت عالای صنعتی و عاليم تجاری در اظهاره طرح قانون ثبت اختراعات، 41طبق ماده 

ن نیز ضمیمه آای از ضواب  و شراي  استفاده از  نسخه ،جمعی ضمن اشاره به جمعی بودن عالمت

در  .شراي  و ضواب  استفاده بايد به اداره ثبت عالمت تجاری اعالن شود و به ثبت برسد. شود می

 807 ماده 4بر اساس بند  شراي  عضويت و استفاده از عالمت مشخص شود.د اين ضواب  باي

معی بايد به صورت جهرگونه تغییر در ضواب  و شراي  حاکم بر استفاده از عالمت  ،نامه اجرايی ینآي

ای از تغییرات به عمل آمده بايد توس   ن به مرجع ثبت اعالم شود و خالصهآمکتوب توس  مالک 

 مرجع ثبت آگهی شود.

 استفاده از عالیم جمعی برای حمایت از نمودهای فرهنگ عامه

اگرچه در ابتدا  ؛خصلت جمعی و گروهی دارند نمودهای فرهنگ عامه ماهیتاً ،که ذکر شد طور همان

يک خانواده و گروه و قوم و  یممکن است آفريننده شخصی داشته باشند ولی به تدريج به اعضا

لذا  ؛باشند شود و دارايی جمعی و مشترك دارندگان منطقه قومی می گردد و جمعی می محل منتقل می

 تواند ابزار مناسبی برای حمايت از نمودهای فرهنگ عامه باشد. جمعی میعاليم 

وکار عالمت تجاری هم به صورت سلبی و هم به صورت ايجابی قابلیت حمايت از نمودهای ساز

های مربوط به  باشد که عاليم و نشانه حمايت سلبی يا منفی به اين شکل می فرهنگ عامه را دارد.

قانون  01اگرچه ماده  . ه بومی به عنوان عالمت تجاری قابل ثبت نیستيا جامع قوم و يک گروه،

کند ولی با توجه به اينکه يکی از  رد نمی را صريحاً ها اين نوع از عاليم و نشانه ،ثبت اختراعات

توان از بند ج اين ماده چنین  می ؛استجغرافیايی کاالها  أشناسايی مبد ،کارکردهای عاليم جمعی

 أای باعث گمراهی مراکز تجاری و عمومی را در مورد مبد اگر عالمت و يا نشانهتفسیر کرد که 

اعتراض وکیل جامعه قومی  ،برای مثال ؛باشد قابل ثبت نمی ،جغرافیايی کاالها و خدمات فراهم سازد

Kiswahili و اداره  که يک جامعه بومی کنیايی است به اداره ثبت عالمت تجاری اتحاديه افريقا

به عنوان عالمت تجاری برای يک شرکت  «kikoi» نگلیس برای ثبت کلمهايا  ت تجارثبت عالم
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 شده است انگلیسی که برای تولید و معرفی محصوالت بومی جامعه قومی مذکور استفاده می

(Molly torsen and jane Andersen, 2012wipo publication no 1023,p58). 
جمعی ثبت نشده  يمو مادامی که عال استعاليم جمعی  اما کارکرد ايجابی و مثبته مستلزم ثبت

های قومی و جوامع بومی از طريق ايجاد  گروه کند. حق انحصاری برای مالک ايجاد نمی ؛است

پرتغال و بسیاری از کشورهای  ،مکزيک، استرالیا، آمريکاهايی مثل  هايی در کشور ها و انجمن اتحاديه

ثبت عالمت  مثالً ؛کنند نمودهای فرهنگ عامه استفاده می ديگر از اين سازوکار برای حمايت از

کشور  در Zia Pubelio Tribe  برای معرفی محصوالت تولیدی جامعه بومی zia sunتجاری 

 نیز به ثبت رسیده است و يا عالمت تجاری آمريکاجوار از جمله در  مکزيک که در کشورهای هم

 Sami Land می و بومی برای معرفی صنايع دستی جامعه قوSamikopiijan  که در  آمريکادر

در استرالیا نیز که معرف  Yet Jankeعالمت تجاری  1.کشورهای ديگر نیز به ثبت رسیده است

 ها در قالب عالمت تجاری ثبت شده است. از ديگر نمونه است؛محصوالت جامعه قومی با همین نام 

 2عالیم تصدیقی. د

مالک خاص به صورت يک اتحاديه و يا  ،يا تضمینی عاليم تصديقی ،برخالف عاليم جمعی

 کننده است که خود مستقیماً  بلکه متعلق به يک مقام گواهی ؛ای ندارد کننده قومی و يا منطقهولیدت

محصوالت يا خدمات  أتواند برای گواهی مبد عالمت تصديقی می .نیستگیر در تولید محصول در

خالف عاليم جمعی که تابع سیستم بسته نکه برضمن اي ؛محصوالت فولکلوريک استفاده گردد

در مورد عاليم تصديقی  ،گروه و اتحاديه حق استفاده از عالمت جمعی را دارند یو فق  اعضا هستند

يعنی هر شخصی که استانداردهای مورد نظر را با نظر دارنده عالمت  ؛نظام درهای باز حاکم است

ترين الزام برای ثبت عالمت  مهم ديقی را دارند.حق استفاده از عاليم تص ،تصديقی رعايت کند

؛ صالح برای گواهی محصوالت مرتب  باشد تصديقی اين است که متقاضی ثبت عالمت تصديقی ذی

نامه ناظر  نماينده محصوالت مبتنی بر فرهنگ عامه باشد که گواهی ديعنی مالک عالمت تصديقی باي

ولکلوريک تضمین مهمی برای حمايت از دارندگان . تصديق کیفیت و اعتبار محصوالت ف بر آنهاست

                                                 

1.ibid,p59 

2. certificate mark 
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کننده است و اين کارکرد عاليم تضمینی  های گمراه ای و عامه مردم در مقابل رويه قومی و منطقه

 (.00: 8011  يارندی، صادقی و سری طارم) است

 های جغرافیایی نظام نشانه: گفتار دوم

 های جغرافیایی مفهوم نشانه .الف

 ،نشانه جغرافیايی ،8010های جغرافیايی مصوب  يک قانون حمايت از نشانه طبق بند الف ماده

مشروط بر  ؛سازد ای از کشور منتسب می يا ناحیه منطقه و کااليی را به قلمرو، أای است که مبد نشانه

غرافیايی آن ج أتساب به مبدنقابل ا شهرت يا ساير خصوصیات کاالها اساساً ، اينکه کیفیت و مرغوبیت

هايی هستند که مشخص  نشانه ،های جغرافیايی نشانه»نامه تريپس موافقت 11بر اساس ماده  .باشد

بر  طمشرو ؛ن قلمرو سرچشمه گرفته استآکاال از قلمرو يک عضو يا منطقه يا محلی در  ،کنند می

 .«جغرافیايی باشدأ قابل انتساب به مبد های کاال اساساً شهرت يا ديگر ويژگی اينکه کیفیت معین،

نشانه جغرافیايی برای انتساب محصول به يک ، شود طور که از تعاريف فوق مشخص می همان

جغرافیايی ارتباط وجود داشته  أبین محصول و مبد مشروط بر اينکه ،رود جغرافیايی بکار می أمبد

 يعنی کیفیت محصول و شهرت و مرغوبیت آن منتسب به منطقه جغرافیايی باشد.؛ باشد

اين ارتباط نه  ؛جغرافیايی ارتباط وجود داشته باشد أبین محصول و مبد دیايی بايدر نشان جغراف

شهرت و ديگر  ، بلکه کیفیت ،استتنها ناشی از تولید محصول در منطقه جغرافیايی مشخصی 

معلول دو عامل  باشد و اين کیفیت و مرغوبیت معموالً ن منطقه میآهای محصول منتسب به  ويژگی

فرد منطقه  و ديگری دانش سنتی مردمان بومی منطقه که از  ای منحصر بهيکی جغرافی :است

ن آيعنی غیر از اينکه کیفیت و شهرت منتسب به  ؛های گذشته نسل به نسل منتقل شده است نسل

نها عوامل انسانی و طبیعی است نیز منتسب به آکه از جمله  «ها ساير ويژگی»باشد بلکه  منطقه می

 1باشد. آن منطقه می

                                                 

1- Standing committee on the trademark ,industrial design and geographical indication SCT, 

WIPO ,2003,document of ninth session,p8secretariat 
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 های جغرافیایی و نمودهای فرهنگ عامه ارتباط نشانه.  ب

تولید محصول برای حمايت از اعتبار و معروفیت محصوالت فرهنگی از جمله  أشناسايی مبد

سوءاستفاده شخص ثالث از محصوالت  های حمايت از نمودهای فرهنگ عامه است که مانع از شیوه

ارتباط بین محی   نشانه جغرافیايی در واقع بیانگر گردد. یبا استفاده از نظام جغرافیايی جوامع عمل م

بخشی  ؛اند محصوالت فرهنگی مثل فرش که با استفاده از تکنیک خاصی بافته شده ؛و فرهنگ است

  .دهد از هويت فرهنگی آن جامعه را تشکیل می

ين اند که محصول ا جوامع قومی و کشاورزان محلی طی سالیان متمادی دانشی بدست آورده

اين محصوالت دارای کیفیت خاص و  عموماً ،باشند دانش کاالهايی است که نمود فرهنگ عامه می

ای که  به گونه ؛باشند منتسب به آن منظقه جغرافیايی می شهرت و ساير خصوصیاتی هستند که اساساً

فیايی منتسب به منظقه جغرا ،باشند محصوالتی که تبلور فرهنگ عامه منطقه جغرافیايی مشخصی می

های جغرافیايی از نظام حمايتی نمودهای فرهنگ عامه   فلذا تفکیک نظام حمايتی نشانه ؛باشند نیز می

 (.04: 8011 ، میرحسینی) در برخی از محصوالت منتسب به يک منطقه ممکن نیست

اند که از ثبت عالمت تجاری  اعضا متعهد شده ،نامه تريپس موافقت 11ماده  0بر اساس بند 

 .شود میجغرافیايی محصوالت  أباعث گمراهی نسبت به مبد؛ زيرا  ی نمايندخوددار

های جغرافیايی نامحدود است و با ثبت آن امکان حمايت  آنجا که مدت حمايت از نشانه از

ن دسته از مصاديق دانش سنتی و فولکلور آوکار مناسبی برای حمايت از ساز ،المللی وجود دارد بین

های اصیل  اين چارچوب نقشه به عنوان مثال در ؛جغرافیايی خود دارد أا مبداست که ارتباط کیفی ب

توان نسبت  تحت اين نظام می تواند مورد حمايت قرار گیرد و فرش ايرانی و ساير خصوصیات آن می

، کاالها و محصوالتی اقدام کرد که کیفیت و شهرت و ساير  ها المللی دانش به حمايت ملی و بین

 . (11: 8011 سری، طارم) قابل انتساب به منطقه جغرافیايی است ساساًخصوصیت آنها ا

ات و ئبا توجه به استثناودهای فرهنگ عامه در اين است که اين نظام برای حمايت از نم اما خأل

های جغرافیايی دانش مرتب  با نشان جغرافیايی در حوزه قلمرو  های نظام حمايتی نشانه محدوديت

ضمن اينکه حفاظت و رصد نمودن موارد نقض  ؛گیرد و مورد حمايت قرار نمی ماند عمومی باقی می

 باشد. بر می در نظام نشان جغرافیايی هزينه
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 اسرار تجاری گفتار سوم:

 مفهوم اسرار تجاری .الف

تواند برای حمايت از  اسرار تجاری سازوکار ديگری در حوزه حقوق مالکیت صنعتی است که می

ها و  فرمول ها، نقشه فنون، اطالعات، :اسرار تجاری شامل ثر باشد.ؤنمودهای فرهنگ عامه م

ای از رموز و اطالعات تجاری افشا نشده  وعهمطور کلی مجه های انجام کار  و دادوستد و ب روش

 (.1: 8019 رهبری،) است که دارای ارزش اقتصادی است

ی در نظام حقوق مالکیت نامه تريپس اسرار تجاری در صورت موافقت 09ماده  1بر اساس بند 

با اين  ی افرادی که معموالًابدين معنی که بر ؛افشا نشده باشند صنعتی قابل حمايت هستند که اوالً 

اين اطالعات به واسطه محرمانه  ثانیاً ؛طور کلی شناخته شده نباشده اطالعات سروکار دارند ب

ت ابرای مراقبت مقتضی از اين اطالعهای کافی  تالش بودنشان دارای ارزش اقتصادی باشند و ثالثاً

 از سوی دارنده انجام شده باشد.

 ارتباط نمودهای فرهنگ عامه با اسرار تجاری  .ب

تواند مورد حمايت  اسرار مبتنی بر فرهنگ عامه و اطالعات فرهنگی و قومی و مذهبی يک گروه می

ين شبهه را ايجاد کند که اگرچه خصلت گروهی بودن ممکن است ا ر بگیرد.انظام اسرار تجاری قر

ولی در نظام اسرار تجاری  ،گیرند و در حوزه قلمرو عمومی قرار می نیستنداين اطالعات محرمانه 

يعنی  ؛(838: 8019 غفوری،) شود تعیین می« محرمانگی نسبی»محرمانگی بر اساس ضابطه 

همچنان در حوزه اطالعات قومی و گروهی ممکن است برای گروهی از مردم فاش شده باشند ولی 

آن جامعه نگهداری  یچرا که اطالعات و اسرار فق  توس  اعضا ؛اند قلمرو عمومی قرار نگرفته

قابل حمايت  ،ن حفظ شده باشدآشوند و در صورتی که نسبت به ساير مردم و جوامع محرمانگی  می

ت مذهبی و فرهنگ را اطالعا 2دکتر مونت فورد1ای در استرالیا  باشند. در رويه قضايی در پرونده می

نها دارای اهمیت تاريخی و فرهنگی و آدريافت کرده بود که برای  3«پیتجانجارا»از بومیان استرالیا 

                                                 

1. FOSTER V.MOUNFERED (1967) 29FLR33 

2. Dr mounfered  

3. Pitjantjara 
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های  صحرانشین»عنوان  باقسمتی از اين اطالعات را در کتاب خود  8967و در سال  اقتصادی بود

اطالعات علیه انتشار کتاب از  بومیان مذکور به عنوان دارنده و صاحب اين منتشر کرد. «استرالیا

دادگاه استرالیا متذکر شد که اطالعات مذهبی و فرهنگی  ،، در اين دعوی دادگاه دستور موقت گرفتند

اين اطالعات مرتکب  یبومیان دارای ارزش اقتصادی برای آنها بوده است و دکتر مونت فورد با افشا

  (.WIPO, 2003: p.55) نقض تعهد به رازداری شده است

استفاده از  ،گانه اسرار تجاری در صورت انطباق مصاديق نمودهای فرهنگ عامه با شروط سه

چه محصوالت مبتنی بر فرهنگ عامه چون در . اگر ثر باشدؤتواند م سازوکار حمايتی اسرار تجاری می

ی اما اطالعات و دانش سنت ؛شوند نفسه راز تجاری محسوب نمی گیرند فی معرض ديد عموم قرار می

تواند موضوع حقوق  می شود، می همراه با اين محصوالت که منتهی به ساخت و تولید اين محصوالت

 . (DeepaVaradaranjan,2011: p413) اطالعات افشا نشده قرار گیرد

 حقوق دارندگان اسرار تجاری در نمودهای فرهنگ عامه. ج

گران را از توانند دي   حمايت باشد میدارندگان اسرار تجاری در صورتی که اطالعات آنها دارای شراي

از دارندگان اطالعات افشا نشده در مقابل  فلذا ؛مجاز از اطالعات منع کندکپی و يا استفاده غیر

های  اشخاصی که وظیفه آنها محرمانه نگه داشتن اسرار است و يا اشخاصی که با استفاده از شیوه

و تا زمانی که صاحب اسرار تجاری به طور معقول  ندگیر اند مورد حمايت قرار می ناروا  بدست آورده

طور محرمانه انجام دهد و اين اسرار محرمانه باقی بمانند قابل ه اقداماتی برای حفظ اطالعات ب

از  دهای فرهنگ عامه و هنرمندان و صاحبان صنايع دستی باي باشند و لذا صاحبان نمود حمايت می

مزيت  طور محرمانه نگه دارند.ه و اسرار تجاری خود را ب رموز کار خود خودداری نمايند یافشا

اينکه مادامی که  استفاده از اين سازوکار اين است که نیازی به ثبت و انجام تشريفات ثبت ندارد و

اما ايرادی که در  ؛باشند قابل حمايت می ،اطالعات هنرمندان و صنعتگران محرمانه باقی مانده باشد

بدون استفاده  ن است که اشخاصی که به اسرار و اطالعات تجاری و مستقالًاي ،اين نظام وجود دارد

اقدام آنها نقض اسرار تجاری  ،اند از طريق مهندسی معکوس دست يافته قانونی مثالًهای غیر از شیوه

 (.880: 8094 نیره،) شود محسوب نمی
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مورد حمايت از ی در ا مقرره مشخصاً ،تی ايرانعاگرچه در نظام حقوق موضوعه مالکیت صن

اما از قواعد کلی حقوق و اصول مندرج در ساير قوانین   ؛بینی نشده است نشده پیش اطالعات افشا

تواند برای حمايت از اطالعات افشا نشده هنرمندان و صاحبان صنايع دستی و دارندگان نمودهای  می

 فرهنگ عامه مورد استفاده قرار گیرد.

 رقابت غیرمنصفانه گفتار چهارم:

 مفهوم رقابت غیرمنصفانه  .الف

استفاده از سازوکار  ،حمايت از نمودهای فرهنگ عامه یيکی ديگر از مصاديق مالکیت صنعتی برا

است که مغاير رويه شرافتمندانه در است. رقابت غیرمنصفانه هر عملی  مقابله با رقابت غیرمنصفانه

بت صنعتی و تجاری که به ناروا به منافع هر گونه اقدام در عرصه رقا ،به عبارت ديگر؛ تجارت باشد

 ها، علیه رقبا و يا ديگر بنگاه کنندگان لطمه وارد سازد از قبیل اظهارات خالف واقع رقبا يا مصرف

تولید محصول و اقداماتی که موجب تشابه کاالها و  أکننده نسبت به مبد تبلیغات نادرست و گمراه

 ای شود. کننده به نحو گمراهخدمات يک شخص با کاالها و خدمات ديگران 

مکرر کنوانسیون پاريس برای حمايت از مالکیت صنعتی مصاديقی از رقابت  83طبق ماده 

بینی شده است که اعضا مکلفند در قوانین ملی خود رعايت نمايند و بر اساس بند يک  غیرمنصفانه پیش

نظام حمايتی  باشد. الرعايه می زمسازمان جهانی تجارت نیز الی نامه تريپس برای اعضا موافقت 1ماده 

 83مصاديق مالکیت صنعتی است که در ماده  کننده و متمم همه بر اساس رقابت غیرمنصفانه تکمیل

کننده نیز استفاده از  ضمن اينکه از حیث حقوق مصرف بینی شده است. مکرر کنوانسیون پاريس پیش

 مبتنی بر محصول واقعی دهد که کاال و ن را میکننده اين اطمینا منع رقابت غیرمنصفانه به مصرف ابزار

خالف اقدامات شرافتمندانه در امر هر عمل رقابتی بر ،مکرر 83کند. طبق ماده  فولکلور را تحصیل می

ها و اظهاراتی که استفاده  گردد و لذا بکارگیری نشانه رقابت غیرمنصفانه تلقی می ؛تجارت و صنعت باشد

های  ويژگی طرز ساخت، واند باعث گمراهی و اشتباه مردم در مورد ماهیت،ت آنها در جريان تجارت می از

کنوانسیون ثالث  83قابلیت استعمال کاال و يا کمیت آن گردد ممنوع خواهد بود. بر اساس ماده  کاال،

های کشورهای  اتحاديه که به سنديکاها و بینی نمايند اند که تدابیری را پیش اعضا متعهد شدهپاريس، 
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کنندگان و اشخاص ذينفع اجازه داده شود اقدامات الزم را در مراجع نماينده صنعتگران و تولید و عضو

 1مکرر اقدام نمايند. 83قضايی و اداری به منظور جلوگیری از اعمال ماده 

 ارتباط رقابت غیرمنصفانه با حمایت از نمودهای فرهنگ عامه. ب

ترين مصداق رقابت غیرمنصفانه است که در مورد  برداری ناروا از شهرت تجاری ديگران مهم بهره

ده از نام و شهرت و معرفی غیرواقعی محصوالت ااستف شیوه مرسوم سوء نمودهای فرهنگ عامه نیز

در  ؛باشد چنانچه کاالهايی با استفاده از نمودهای يک گروه قومی و محلی وارد بازار شده باشند می

تواند مصداق رقابت  در واقع می ؛تولید نشده باشد ای قهطن گروه قومی و منآکه توس   صورتی

 2ناعادالنه و باعث لطمه به شهرت تجاری دارندگان اصلی محصول شود .

در مورد  البته برای حمايت از برخی مصاديق نمودهای فرهنگ عامه مثالً استفاده از اين سازوکار

مودها و محصوالت هنری و های مذهبی و اعتقادات و باورها ممکن نیست ولی در مورد ن آيین

 توان از قواعد رقابت غیرمنصفانه استفاده نمود. نها میآهای جعلی  جلوگیری از فروش نسخه

های  که نقش در ارتباط با ممنوعیت استفاده از کاالهايی آمريکادر قانون رقابت ناعادالنه کشور 

بر  3.انونی دارند منع شده استهای غیر واقعی و غیر ق کاذب دارند، يا کاالهايی که عالمت مصور و

شخصی که کاالها و خدمات خود را به عنوان کاالها و خدمات ديگری قلمداد کند  ،اساس اين قانون

البته اين  .اقدام تجاری فريبنده انجام داده است ،و منبع کاال شود أو باعث ايجاد اشتباه نسبت به مبد

دهد و ساير مصاديق غیرملموس و  پوشش میقانون فق  محصوالت مادی و ملموس فولکلوريک را 

(. استناد به رقابت غیرمنصفانه 97: 8011 حبیبی،) شود غیرمادی مثل اعتقادات و باورها را شامل نمی

 برای حمايت از نمودهای فرهنگ عامه مکمل ساير مصاديق مالکیت صنعتی است.

ای در مورد حمايت از رقابت  مقرره چه در نظام حقوق موضوعه مالکیت صنعتی ايران مشخصاًاگر

 باشد. مکرر کنوانسیون پاريس قابل اعمال در اين خصوص می 83اما ماده  ؛بینی نشده است غیرمنصفانه پیش

  

                                                 

1.wipo hand book intellectual property, WIPOpublication,no,489,2008,p139 

2.consolidated analysis of the legal protection of TCE,Op.cit,p54 

3. Federal trade commission Act,45(a),1994 
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 های صنعتی گفتار پنجم: طرح

های صنعتی يکی ديگر از سازوکارهای حقوق مالکیت صنعتی برای حمايت از  حمايت از طرح

 نمودهای فرهنگ عامه است.

 های صنعتی  مفهوم طرح .الف

های صنعتی و عاليم تجاری هر گونه ترکیب خطوط يا  طرح قانون ثبت اختراعات، 13طبق ماده 

ای که ترکیب يا شکل  به گونه يا بدون آن، ها و ها و هر گونه شکل سه بعدی با خطوط رنگ رنگ

طرح صنعتی بايد  .طرح صنعتی است دهد، يک فراورده صنعتی يا محصولی از صنايع دستی را تغییر

 باشد.شناختی محصول قابل حمايت های ظاهری و زيبا و جنبه در يک کاال و محصول متبلور شود

گردد. بر اساس  مشمول اين تعريف می شود،طرحی که باعث تغییر در شکل ظاهری محصول  هر

 14ساس ماده يا اصیل باشد و بر ا طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جديد و ،اين قانون 18 ماده

طور مستقل توس  طراح پديد آمده و ه طرح صنعتی در صورتی اصیل است که ب ،نامه اجرايی آيین

هايی باشد  به نحوی که از ديد يک کاربر آگاه متفاوت از طرح ؛های موجود نباشد کپی و تقلید طرح

 در اختیار عموم قرار گرفته است. که قبالً

که واجد يکی از دو است هايی  قانونگذار خواسته طرح ،«ليا اصی جديد و»با توجه به عبارت 

نامه از اصیل بودن تفاوت طرح با  چه با توجه به تعريف آيیناگر. حمايت کندو آن را شرط فوق باشد 

 میر ) تواند مالك باشد و تفاوت جزيی و اندك نمی گیر باشد های قبلی بايد اساسی و چشم طرح

 (.838: 8091 حسینی،

 های صنعتی و نمودهای فرهنگ عامه طرح ارتباط. ب

 ،های فرهنگی طرح صنعتی با نمودهای مادی و ملموس فولکلور از جمله با نمودهای هنری و جلوه

، فرش  سازی ، مجسمه ، صنايع دستی ها ، طرح های محلی و سنتی ، نقاشی معماری و صنايع دستی

ها به لحاظ ظاهری و زيباشناختی بیرونی چون اين قبیل نمود ؛باشند دستباف و منسوجات مرتب  می

استفاده بدون اجازه از طرح و  ،شیوه متداول در نقض نمودهای فرهنگ عامه باشند. مورد توجه می

استفاده از  .شوند طور انبوه و صنعتی تولید میه نماد قومی و سنتی بر روی محصوالتی است که ب
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دارندگان و  تولید و تکثیر صنعتی آنها بدون اجازهها و  های فولکلوريک بر روی منسوجات و لباس طرح

 . باشند های نقض نمودهای فرهنگ عامه می ذينفعان از جمله نمونه

صورت انبوه در قالب فرايند طرح صنعتی قابل ه که ب طرح صنعتی بايد اين قابلیت را داشته باشد

وی محصولی از صنايع دستی هم البته تبلور طرح ر ،تولید باشد يعنی در حد انبوه قابل تولید باشد

اگر طرح بر روی کاال يا کاالهايی استفاده شود که فرايند تولید آن  ،به عبارت ديگر ؛کند کفايت می

 ص همان،ساز باشد در قالب قانون طرح صنعتی قابل حمايت خواهد بود ) بلکه دست ؛صنعتی نباشد

سال  81ت که محدود است و حداکثر های ثبت شده اس ايراد ديگر مدت زمان حمايت از طرح. (16

و تعیین  نیستندهای محرمانه و ناملموس بر اساس اين سازوکار قابل حمايت  ضمن اينکه طرح است.

 دارنده حق برای تعیین نمايندگی جوامع قومی و سنتی  نیز دشوار است کما اينکه درخواست ثبت از

مشکل  باشد. ند و تشريفات ثبت دشوار میها و انجام فراي مین هزينهأسوی متقاضی ثبت به لحاظ ت

گردد و اين در  چرا که طرح صنعتی بعد از ثبت منتشر می ؛طرح صنعتی ثبت شده است یافشا ،ديگر

 های محرمانه و غیرملموس و مقدس مطلوب نیست. مورد طرح

 های صنعتی ثبت نمودهای فرهنگ عامه به عنوان طرح .ج

و عاليم تجاری طرح های صنعتی  طرح نون ثبت اختراعات،قا 18طور که ذکر شد طبق ماده  همان

جديد بودن به اين معنی است که قبل از  . صنعتی زمانی قابل ثبت است که جديد و يا اصیل باشد

های  با توجه به گستردگی و تنوع طرح ای از جهان افشا نشده باشد. تسلیم اظهارنامه در هیچ نقطه

های ثبتی شیوه احراز  در نظام سخت و دشوار است و لذا معموالً تازگی بسیار زاراح صنعتی معموالً

از  نظر از امکان حمايت سلبی گیرد. صرف تازگی و ثبت به طريق سیستم اعالمی صورت می

 ؛با موانعی روبرو استشیوه حمايت ايجابی  ،نمودهای فرهنگ عامه در قالب سازوکار طرح صنعتی

 چون معموالً  ؛است های فرهنگ عامه دشوار های نمود در طرحتازگی و يا اصالت شرط  چرا که احراز

های گذشته به نسل فعلی رسیده  نمودهای فرهنگ عامه محصول جمع و گروهی هستند که از نسل

 رغم اين مشکالت برخی از کشورها از جمله پاناما، علی .هستنداست و فاقد خالقیت شخصی 

های صنعتی و يا  های فرهنگ عامه را در قالب طرحقزاقستان، در قوانین ملی خود حمايت از نمود

 11 هدما 1بند در اين خصوص  .اند بینی کرده های فرهنگ عامه پیش گرفته از نمودهای بر طرح
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دارد که اعضا اطمینان خواهند داد که شراي  تضمین حمايت از  نامه تريپس مقرر می تموافق

ای نامعقول به فرصت  لطمه ،سی انتشاربرر ها و در مورد هزينه های منسوجات خصوصاً طرح

 درخواست و تحصیل اين حمايت وارد نیاورد.

 ششم: حمایت از نمودهای فرهنگ عامه در نظام حق اختراع  گفتار

های جديد و ابزارها و محصوالت فنی  صول به دنبال حمايت از تکنولوژیالا اختراع علینظام حق 

در صورتی  ،تواند به عنوان اختراع مورد حمايت قرار بگیرند فرايند و روش هم می ،اما به هرحال ؛است

که شراي  ماهوی اختراع يعنی تازگی، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی را داشته باشد. طبق ماده يک 

باشد و شامل صنايع دستی و خدمات هم  قانون ثبت اختراعات مراد از صنعت معنای گسترده آن می

های ساخت ابزارهای موسیقی  روش ثبت فرايندها وشامل  ثبت اختراعهايی از موارد  نمونه شود. می

حق  یو يا اعطاباشند  به عنوان اختراع قابل ثبت می از جمله حوزه کارايیب و پاناما در برخی کشورها

برای  «روشی برای پردازش کاالهای ساخته شده از چوب»مورد  اختراع به موجب قوانین روسیه در

های اعطا شده در حوزه فرايندهای ساخت  پتنت هايی از نمونه  GZHELنعنوا با جامعه قومی

افشا نشده باشند و  مشروط بر اينکه اين اطالعات قبال1ً ؛محصوالت جوامع قومی و بومی است

باشند ولی در واقع  فرايند تولید اين محصوالت واجد شرط تازگی می اگرچهتازگی داشته باشند که 

 باشند. مودهای فرهنگ عامه متعلق به جوامع بومی میمبتنی بر دانش سنتی و ن

حمايت سلبی از نمودهای فرهنگ عامه در نظام حق اختراع در مورد اختراعاتی که از دانش 

مستلزم کسب رضايت قبلی دارندگان اين  ،سنتی و يا نمودهای فرهنگ عامه در آنها ايجاد شده است

باشد. لذا متقاضی  سازی اين اختراعات می جاریحقوق و ضرورت تقسیم منافع حاصله در صورت ت

هدف از  است؛و دانش سنتی در اظهارنامه ثبت اختراع  نمودهای فرهنگ أمبد یمتعهد به افشا

، جلوگیری از  هنگ عامهرهای ف دودانش سنتی  و نم بینی اين شرط در قوانین ملی حفاظت از پیش

های ثبت اختراع و در نتیجه جلوگیری از کسب  اظهارنامه مجاز از اين منابع دراستفاده غیر سوء

                                                 

1. patent No 2156783 Russian patent office,see:consolidated analysis of the legal protection 

of TCE,Op.cit,p53 
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در قوانین حق اختراع کشورها به شیوه متفاوتی به اين تعهد  .باشد روی اين منابع می بر انحصار

قوانین مالکیت فکری و برخی ديگر در قوانین مربوط به تنوع زيستی به  برخی در .پرداخته شده است

های ثبت اختراع را  در اظهارنامه أمبد یرخی فق  شرط افشادر حالی که ب ؛ اند  اين موضوع پرداخته

ارائه مدارك حاکی از کسب رضايت قبلی دارندگان همراه آنها را به  ،برخی ديگر .اند بینی کرده پیش

يا مدارکی که مشروعیت دسترسی به منابع و دانش مذکور را اثبات  ضمیمه اظهارنامه ثبت اختراع و

 (.Caberamedaglia, 2010: p6) دانند الزم می ،نمايد

 های دامنه نام گفتار هفتم:

ها اختالف  های دامنه و مال بودن اين نوع دارايی اگرچه در مورد ماهیت قراردادی حقوق مربوط به نام

حال ارتباط نزديکی با مصاديق مالکیت  به هر ،اما منصرف از اختالف در ماهیت ؛نظر وجود دارد

های دامنه برای معرفی محصول و خدمات  استفاده از نام دارند. خصوص عاليم تجاری هصنعتی ب

تواند زمینه را برای معرفی اين محصوالت،  مربوط به جوامع قومی و محلی از ابزارهايی است که می

 فراهم کند. در فضای مجازی فروش آنها تجاری شدن و

  های دامنه مفهوم نام. الف

کاالها و خدمات در فضا و محی  اينترنت  أبرای شناسايی مبدهای اينترنتی  نام دامنه در واقع آدرس

آدرس و موقعیت منحصر و نشانی يک پايگاه وب در فضای مجازی است  ،در واقع نام دامنه باشد. می

(. 89: 8091 مسجديان، پور) سازد دهی را میسر می که به عنوان درگاه ورودی به اينترنت آدرس

ای است که عالوه بر مشخص کردن کشور و ماهیت حقوقی مالک  ونهبه گ ساختار نام دامنه معموالً

برای شناسايی ماهیت دارنده و  2و پسوند مرتبه باالی عمومی 1پسوند کد کشورها ننام دامنه به عنوا

 دهنده نام مالک و دارنده نام دامنه است. نشان ،در سطح دوم

 ارتباط نام دامنه و نمودهای فرهنگ عامه. ب

 و    "net"، "org"  مثلدر کنار نام ساير پسوندهای سطح باالی عمومی  "museum"رتامروزه عبا

 "com"گیرد و اين پسوند در واقع معرف محصوالت فرهنگی  شناسايی شده و مورد استفاده قرار می

                                                 

1. Country code 

2. General top level domain name 
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ه خدمات و ئارا أدر واقع مبد ؛نام دامنه کارکردی همانند عاليم تجاری دارد .باشد در فضای سايبر می

يعنی نه تنها در  ،کند و متضمن حقوق ايجابی و سلبی برای دارنده است ا کاالها را مشخص میي

شود بخصوص  بلکه مانع از استفاده ديگران هم می ،باشد برداری با دارنده می مدت قرارداد حق بهره

دون اينکه استفاده از نام و يا نمودهای فرهنگی يک جامعه قومی و محلی به عنوان نام دامنه ب ثبت و

و قابل  1نیت باشد از مصاديق غصب سايبری در صورتی که با سوء ؛ارتباطی با آن گروه داشته باشد

قانون تجارت الکترونیک صرف در مورد عاليم تجاری چنین حمايتی  66باشد. اگرچه ماده  ابطال می

توان گفت که  میبینی نموده است ولی از باب قواعد عمومی و مقررات رقابت غیرمنصفانه  را پیش

استفاده از نمودهای فرهنگ عامه توس  اشخاصی که خارج از گروه قومی و محلی به صورت نام 

 گردد. چرا که باعث تضییع حقوق جوامع مذکور می ؛باشد دامنه ممنوع می

گری وايپو مواردی از دعاوی نقض نمودهای فرهنگ عامه توس   در رويه مرکز داوری و میانجی

در  Damien sampatعلیه  maori television service قضیه  در .شود ه ديده میهای دامن نام

نمودهای فرهنگ عامه توس  اشخاصی خارج از جوامع قومی پرداخته  استفاده از وايپو به موضوع سوء

باشد که نام اين گروه به عنوان بخشی از نام  گروه قومی در نیوزلند می کجوامع قومی مآوری ي شد.

توس  اشخاصی خارج از اين گروه قومی بدون رعايت حقوق مشروع دارندگان  maoritv.comدامنه 

 2هايی از فرهنگ اين گروه قومی نموده بود. ثبت و اقدام به پخش برنامه

 نظام خاص حمایت از نمودهای فرهنگ عامهضرورت تدوین  مبحث سوم: 

در  دحمايت از اين حقوق باي ،ولکلورحمايت از ف های نظام موجود مالکیت فکری دربا توجه به خأل

باشد  بینی شود که متضمن سیستمی باشد که مبتنی بر اصول و ابزارها می قالب يک نظام خاص پیش

 که به طور کامل آن را حمايت نمايد.

متضمن حقوق مادی و معنوی باشد و با  دهای مالکیت فکری باي نظام خاص همانند ساير نظام

استثنائات الزم برای استفاده عمومی جهت ترويج  منيعنی متض ؛ته باشدحقوق عمومی تعادل داش

                                                 

1. cyber squatting 

2.  WIPO Arbitration and mediation center case NoD2005-0524 
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فرهنگ و دانش سنتی باشد. ضمن اينکه عالوه بر ترويج احترام و حمايت از فولکلور متضمن 

برداری از  های کنترل و بهره مجاز باشد و زمینهای جلوگیری از استفاده سوء و غیرابزارهای الزم بر

 ها و توسعه مفاهیم فرهنگ عامه باشد. باعث ترويج خالقیت ،سازد از طرف ديگراين اموال را فراهم 

های  جبران و پرداخت غرامت در موارد استفاده غیرمجاز و مکانیزم های متضمن شیوه داين نظام باي

 موضوع مجاز از نمودهای فرهنگ عامه باشد. اهداف،های غیر جلوگیری از انتساب ناروا و استفاده

.. از . مدت و تشريفات حمايت و ها، استثنائات و محدوديت قلمرو حمايت، ذينفعان، ،تمورد حماي

های خاص ملی لحاظ  بینی نظام در پیش دجمله استانداردهای الزم در قانونگذاری ملی است که باي

 بینی گردد: به عبارت ديگر در صورت تدوين قانون ملی بايد موارد زير مشخصًا در قانون پیش شود.

 بینی نظام خاص و د؟ ضرورت حمايت و داليل پیشنحمايت شونمودهای فرهنگ عامه بايد  ا چر

 گردد.  اهداف قانون در مقدمه ذکر می

 و حدود آن کجاست؟ چیستحمايت شود؟ موضوع حمايت  بايد چه چیزی

 شود؟ ذينفعان و دارندگان اين حقوق چه کسانی هستند؟ چه کسی منتفع می

 ع شود؟ قلمرو حمايت قانون و حقوق سلبی شامل چه اقداماتی است؟من دچه اقداماتی باي

 های حمايت کدامند؟  استثنائات و محدوديت

 مدت دارد؟ اساساً حمايت آيا مدت حمايت چقدر است؟

 آيا تشريفات ثبت الزم است؟

 ضمانت اجراهای نقض حق کدامند؟

 با حقوق دارندگان خارجی چگونه رفتار شود؟

 شوند؟ به ماسبق می آيا اين حقوق عطف

 متضمن استانداردهای زير باشد:د حداقل ساختار يک مدل قانون ملی باي ،با توجه به موارد فوق

 (objectives) اصول و اهداف؛ مقدمه. الف

 (subject matter)معیارهای حمايت و موضوع حمايت و تعريف آن . ب

 (beneficiaries) دارندگان حقوق و ذينفعان. ج

 (scope of protection) حمايت ايت و قلمروحدود حم. د
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 (Administration of right) اجرای حقوق. ه

 ((exception and limitation ها استثنائات و محدوديت. و

 (term of protection) مدت حمايت. ز

 (sanctions) ضمانت اجراها. ح

 ( transitional measures )دوره انتقال و عطف بماسبق شدن. ط

 (relationship with international instrument)المللی  رتباط با اسناد بینا .ی

 (National Treatment) رفتار ملی. ك

 (Transboundary cooperation)های فرا مرزی  همکاری .ل 

 1(capacity building)بخشی  سازی و آگاهی ظرفیت. م

 مشترکحمایت موازی و متقابل از نمودهای فولکور  مبحث چهارم:

ی و فراسرزمینی در مناطق مرزی بین ينمودهای فرهنگ عامه در يک منطقه جغرافیا بسیاری از

های انتقال باعث گرديده تا  تجارت و ديگر شیوه مهاجرت، . صورت مشترك قرار دارند کشورها و به

 يت ازن دشوار است. حماآ أباشیم که تعیین مبد هم بین کشورهای مجاور شاهد فولکلورهای مشترك

نمودهای فولکلور يکسان و يا مشابه در مناطق مرزی دو يا چند کشور بین مردم بومی واقع در 

 المللی بین های دو يا چند جانبه حل نیازمند قوانین مالکیت فکری و راه شورکق مرزی دو يا چند طمنا

 باشد. المللی می گری بین میانجی در مواردی و

اين منابع   دچالش اصلی اين است که چگونه بايشترك، در مورد نمودهای فرهنگ عامه م 

االصول با توجه به اينکه قوانین مالکیت فکری درون  گیرند؟ علی مشترك مرزی مورد حمايت قرار

 نحوه همکاری در حمايت از منابع فرامرزی را مورد توجه قرار دالمللی باي اسناد بین ؛باشند مرزی می

 2دهند.

                                                 

1. Nwauche,enynna sodiena,The sui generis intellectual property protection of folklore in 

Africa,north west university south Africa,thesis for doctor of law,2016 available 

at:www.dspace.nwu.ac.za/hadle/10394. 

2. WIPO seminar for GRTK 23-JUN 2015 available at:www.WIPO.int/TK 
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گ عامه يکسان و مشابه مرزی باعث اختالف در تعیین ذينفعان و حمايت از نمودهای فرهن

االصول در اين موارد حقوق اتباع خود را ترجیح  گردد. قوانین ملی هر کشور علی حقوق دارندگان می

های حل و فصل اختالف و ضرورت همکاری در حل و فصل  خواهند داد و لذا نقش مکانیزم

تعیین قانون حاکم و دادگاه صالحیتدار در رسیدگی طرف ديگر، اختالفات در اين مورد مهم است. از 

به اختالفات ناشی از مالکیت فکری از جمله نمودهای فرهنگ عامه و دانش سنتی با قوانین ملی 

المللی در مورد دادگاه صالحیتدار  نامه بین اتحاديه اروپا هیچ موافقت ای در در سطح منطقه است و جز

برای حل و فصل اختالفات ناشی از فرهنگ عامه و دانش سنتی  1د ندارد.و قانون صالحیتدار وجو

جمله  های عملی از حل راه از دمشترك اين جوامع و احترام به حقوق هر يک از اين جوامع باي

راهکارهای  استفاده نمود. سازمان جهانی مالکیت فکریگری  های مرکز داوری و میانجی مکانیزم

های فرهنگ عامه مشترك که مستلزم پذيرش در اسناد دو جانبه يا ديگر برای حمايت از نمود

 ای است؛ عبارتند از: منطقه

 گفتار اول: اجرای اصل رفتار ملی 

 اعمال اصل رفتار ،راهکار اول برای حمايت از نمودهای فرهنگ عامه مشترك مرزی و بین کشورها

 فکری اين اصل پذيرفته شده است.لمللی مرتب  با مالکیت  ا در اکثر اسناد بینباشد.  ملی می

بینی شده است که به موجب آن هر يک از  کنوانسیون برن پیش 1ماده  8 اين اصل در بند

از حقوقی برابر با اتباع ملی کشورها  2يک از کشورهای عضو کنوانسیون برن صاحبان اثر در هر

شورهای عضو در يک از ک هراتباع  3کنوانسیون پاريس 1ماده  8طبق بند  ،طور همین .برخوردارند

 ؛برخوردارند ،اند حقوقی که قوانین ملی به اتباع داخلی اعطا نموده اتحاديه پاريس از یکشورها ساير

يک از اتباع کشورها از ضمانت اجرای مقرر در قوانین ملی  حقوق هر ضبنابراين در صورت نق

رفتار ملی نسبت به اتباع  4،ن رمکنوانسیو 1ماده  8مند خواهند شد. طبق بند  کشورهای عضو بهره

                                                 

1.Margo , bagley,WIPO IGC seminar JUNE 23 2015-available at WWW.WIPO.int/TK GR 

2. Bern convention for protection literary and artistic works(1886) 

3. Paris convention for the protection industrial property (1883) 

4. Rome convention for the protection of performers, producers of phonograms and 

broadcasting organization(1961) 
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مقرر  0 ماده 8نیز در بند  1نامه تريپس در موافقت بینی شده است. کشورهای عضو کنوانسیون پیش

اند برای  تر از آنچه به اتباع داخلی اعطا نموده حقوق پايین دشده است که هیچ يک از اعضا نباي

ی مالکیت فکری در ينامه آفريقا موافقت 14ه ای نیز در ماد در سطح منطقه بینی کنند. خارجیان پیش

ور از همان لکلبینی شده است که هر يک از دارندگان دانش سنتی و فو پیش مشخصا2ً  1383سال 

ی که قوانین ياند برخوردار خواهد بود تا جا بینی کرده حمايتی که اعضا برای اتباع داخلی خود پیش

 شود. ودهای فرهنگ عامه مربوطه اعمال میعرفی و اين پروتکل در مورد دانش سنتی و نم

کنند در مورد خارجیان  قوانین ملی همان حمايتی که از اتباع داخلی می ،بر اساس اين اصل  

سازد از همان مزايا و امتیازات  . رفتار ملی دارندگان خارجی مالکیت فکری را قادر می نیز اعمال نمايند

های فکری را برای اتباع کشورها  یييت ارزان و سريع از داراو زمینه حما مند شوند اتباع داخلی بهره

ثر برای ؤضمن اينکه زمینه دسترسی حداکثری به بازار را همراه با افزايش حمايت م .سازد فراهم می

تواند برای حمايت از  اما مشکل اين است که رفتار ملی زمانی می؛ سازد آثار فکری فراهم می

بینی  های ملی پیش ثر در نظامؤثر باشد که قوانین ملی مؤسنتی منمودهای فرهنگ عامه و دانش 

 منتفی خواهد بود. صورت اين ابزار عمالً در غیر اين ؛شده است

هیچ سندی در  با توجه به اينکه در مورد حمايت از نمودهای فرهنگ عامه هنوز مشخصاً  

به صورت خاص برای حمايت از هیچ سندی  بنابراين اين اصل در ؛المللی ايجاد نشده است سطح بین

 .بینی نشده است نمودهای فرهنگ عامه پیش

  های رفتار ملی جایگزین گفتار دوم: 

اشد ب مکمل اصل رفتار ملی می بینی شده است و در قوانین ملی پیش عمل متقابل: اين عمل عمدتاً

ابل به معنی حمايت اعمال رفتار متق ،المللی شکل نگرفته بخصوص در مواردی که هنوز يک سند بین

نويس  پیش 84از نمودهای فرهنگ عامه ديگر کشورها به شرط رعايت رفتار متقابل است. طبق ماده 

قانون ملی حمايت از نمودهای فرهنگ عامه حمايت از نمودهای فرهنگ عامه متعلق به خارجیان در 

 هد بود.المللی مرتب  خوا ايران به موجب رفتار متقابل و يا بر اساس اسناد بین

                                                 

1. Trade related aspect of intellectual property rights (1994) 

2. African regional intellectual property organization(1976) 
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توانند به  قواعد شکلی به نسبت قواعد ماهوی بهتر می:  سازی قواعد شکلی کشورها هماهنگ 

اما  ؛رسیدن به هماهنگی در قواعد ماهوی دشوار است ،به علت اختالفات ماهیتی. هماهنگی برسند

 1شود. میدر قوانین ملی تعیین  به هر حال نوع حمايت و میزان و نوع جبران در مورد نقض منحصراً

در  .جانبه نیست خالف رفتار متقابل شناسايی حقوق و امتیازات خارجیان دوبر: جانبه شناسايی يک

البته موارد نادری ممکن است حاکی از شناسايی  ؛عمل متقابل وجود ندارد جانبه لزوماً شناسايی يک

اختراعات اروپايی در  توان در شناسايی اعتبار جانبه را می جانبه مطرح شود نمونه شناسايی يک يک

اختراعات اروپايی را در کشور خود از  مراکش اولین کشور غیراروپايی است که اعتبار .مراکش دانست

 2کند. آن کشور طی نموده باشد شناسايی می در پروسه ثبت را بدون اينکه لزوماً 1381اول مارس 

 ای اطالعاتیه ثبت و ایجاد بانک ، جمع آوری ضرورت مستندسازی،پنجم:   مبحث

 نمودهای فرهنگ عامه

ای فرهنگ عامه و دانش سنتی و از نموده و سلبی حمايت تدافعی ،هدف از ايجاد بانک اطالعاتی

ممانعت از استفاده  اطالعاتیهای  اهداف اين بانک باشد. گیری از استفاده سوء از اين منابع میجلو

 3دانش سنتی  است. سوء از مصاديق فرهنگ عامه و

 اول: آفریقای جنوبیگفتار 

فريقای جنوبی به عنوان بخشی از استراتژی ملی اين کشور در زمینه آسیاست مربوط به دانش بومی 

های آفريقای جنوبی در اجرای اين سیاست  يکی از فعالیت تصويب شد. 1334توسعه و نوآوری سال 

و حفظ  منابع ژنتیک، فولکلور و ثبت و مستندسازی و محافظت و حمايت از دانش مردمان بومی

ی از دسترسی جلوگیر ،از جمله اهداف سیاست حمايت از بانک اطالعاتی منافع جوامع بومی است.

 باشد. می دارندگان برداری تجاری بدون اجازه از و بهرهبدون مجاز به منابع 

                                                 

1. Art.5(2) berne convention 

2.Steven Seidenberg,patentpost grant process,ABAJ FOB-2015 AND 2013 JPO annual report  

3. WIPO/grtkf/ic/3/6annexii 
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تمییز  های محلی، آوری تجربیات جوامع به زبان و جمعبومی  ثبت دانش ثبت نشده اين جوامع

حقوقی از جمله  یايجاد يک شبکه دانش سنتی از طريق ايجاد چارچوبو   ها از دانش پیشین ين دانشا

 1باشد. اين اقدامات می

اين سیستم مرکزی برای ثبت . ايجاد سیستم ثبت ملی است، فريقای جنوبیآترين اقدام در  مهم

و نمودهای فرهنگ  تی حمايت و فروش محصوالت مبتنی بر دانش سن انتشار و حفاظت، مديريت، و

ترين  مهم ادی و اجتماعی جوامع بومی شکل گرفته است.صهدف توسعه اقت جوامع بومی باعامه 

ايجاد و  باشد. هدف اين سیستم ساماندهی جوامع بومی و ايجاد ارتباط بین دارندگان می

و مستندسازی برداری  وامع به بهرهجهای جوامع محلی و توانمندسازی اين  سازی بین شبکه هماهنگ

ت و يايجاد يک بانک مرجع از نمودهای فرهنگی و دانش سنتی و مدير و استفاده تجاری است.

طور ه ب ر اهداف اين مرکز است.گحمايت از حقوق مالکیت فکری دارندگان آن از دي انتشار و ترويج و

   :کلی سه وظیفه اصلی اين مرکز

  ؛از طريق ثبت و مستندسازی هو نمودهای فرهنگ عام حفاظت از دانش سنتیالف. 

  ؛ن از طريق ايجاد ارتباط بین جوامع دارنده و مصرف کنندهآترويج و توسعه ب. 

  حمايت حقوقی سلبی و ايجابی يعنی مثبته و منفی است. ج. 

بندی  کنترل کیفی و طبقه سنجی و ارزيابی واعتبار غیر از ثبت و مستندسازی،اين مرکز 

 اختراعاد ارتباط با ادارات ثبت جرهیافت ديگر اين مرکز اي دهد. انجام مینیز  محصوالت مرتب  را 

بدين معنی که منابع موجود در حوزه دانش سنتی و منابع ژنتیک به عنوان  ؛جهت حمايت سلبی است

به عنوان بخشی  بنابراين تلقی دانش سنتی ؛بخشی از دانش پیشین مورد توجه ادارات پتنت قرار گیرد

منابع از صاحبان اين  یطور لزوم اخذ رضايت قبل ین در احراز تازگی اختراعات و همیناز دانش پیش

در مواردی که از آن در اختراعات استفاده شده است از ديگر موارد حمايت سلبی در ادارات ثبت 

 باشد. اختراع می

                                                 

1. YONA SELETI chief director  department of science and technology ,south Africa,WIPO 

seminar for TCE,Geneva,2015available at WWW.WIPO.int/TK GR 
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 اداره ثبت اختراعات اروپا :گفتار دوم

در از آن که  خانه ديجیتالی در مورد دانش سنتی استاداره ثبت اختراعات اروپا دارای يک کتاب

در احراز دانش پیشین و حمايت سلبی از دانش سنتی و نمودهای فرهنگ بررسی تازگی اختراعات 

کند داروهای  های ديگر که کارشناس ثبت اختراع بررسی می از جمله بانک کند. استفاده می عامه

ها کارشناس اداره را قادر  اين بانک 1 .ب سنتی استگیاهی مورد استفاده در معالجه امراض در ط

های اعتراض و  کاهش هزينه ثو در نتیجه باع تر بررسی کند ن را دقیقیسازد دانش پیش می

حق اختراع را  یو تا حد ممکن اشتباه در اعطا دادخواهی برای ابطال اختراعات ثبت شده باشد

 دهد. کاهش می

جوی سوابق اختراعات اين است که مرز دقیق و مشخص و تسايراد بکارگیری اين منابع در ج

اما  ؛ها و اطالعات فردی هستند های قومی دارای داده چرا که برخی از گروه؛ ای ندارند تعريف شده

يند و نگران هستند که اسرار و موارد آهای اطالعاتی در ها به صورت بانک اين داده که اکراه دارند

های مناسب برای افشاء و  هبین ايجاد راد لذا باي ؛ی به سرقت رودمحرمانه آن از طريق مستندساز

اداره  برداری و دسترسی به اطالعات و ممانعت از سوء استفاده از اين اطالعات تعادل ايحاد شود. بهره

های اطالعاتی در حوزه منابع ژنتیک  ها و داده ال حداکثر دستیابی به بانکبدنه ثبت اختراعات اروپا ب

را با بقیه  های خود ها و بانک خواهد که داده است و از ساير کشورها میو فولکلور سنتی و دانش 

در اين خصوص  یعموم یها یدنبال افزايش آگاهه المللی سهیم کنند و ب ادارات جستجوی بین

 2باشد. می

 هند گفتار سوم:

طب سنتی اين  .تتنوع زيستی اس دانش سنتی و نمودهای فرهنگ عامه و نی درغهند از کشورهای 

درصد  73بیش از  های متنوع مرتب  با سالمتی و عقايد فکری است. های و روش کشور شامل رويه

                                                 

 www.medicinescomplete.com/mc/herbalsاين اطالعات در سايت زير قابل دسترسی است   .8

2. Enrico luzatto, director of pure and applied organic chemistry, European patent office., 

WIPO seminar for protection of TCE,Geneva,2015,available at WWW.WIPO.int/TK GR 
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نیمی از داروهای ثبت شده در هند از منابع گیاهی و  تقريباً .کنند مردم هند از طب سنتی استفاده می

 اند. دانش طب سنتی بهره گرفته

برای حفاظت و نگهداری و استفاده از منابع  1331در سال  تنوع زيستی هند قانون  

 در هند برای استفاده در تحقیقات تجاری تصويب شده است. آن بیولوژيکی و دانش سنتی همراه با

براساس اين قانون يک مرجع ملی تنوع زيستی برای دريافت رضايت قبلی برای دسترسی و استفاده 

ارائه و تسلیم اظهارنامه برای حقوق مالکیت  .ستبینی شده ا از دانش سنتی و منابع بیولوژيکی پیش

ايالت هند  11اين مرجع در  .باشد از ديگر وظايف اين مرجع می فکری مرتب  با منابع بیولوژيکی هند

 کنند. هايی را تشکیل داده است که در کل هند مرجع ملی را کمک می کمیته

 امل موارد زير است:استثنائات ثبت اختراع ش ،8973قانون ثبت اختراعات هنددر 

 ؛آن و يا فرايند دسترسی به آنی محصوالت ناشی از منابع زيستی و يا اجزا -

 ؛آوری اين دانش باشد ن که کپی و يا جمعآ یثر از دانش سنتی و يا اجزاأاختراعات مت -

توديع المللی  اختراعات که به اندازه کافی افشا نشده باشد از جمله توديع منابع آن نزد مقام بین -

 ؛نجام نشده باشدا

جغرافیايی منابع ژنتیک استفاده شده در اختراعات به عنوان  أنادرست مبد یعدم افشا و يا افشا -

 موارد اعتراض به ثبت و يا ابطال بعد از ثبت.

جو است که در معاهده همکاری در ثبت اختراعات با و المللی جست هند از جمله مقامات بین

های  شود. اين بانک به زبان از دانش سنتی می ناشیمانع از ثبت اختراعات  ،دسترسی به اين بانک

جوی و در اختیار مقامات جست ها را بانکهند اين  .فرانسوی و اسپانیايی است ،لمانیآ ،انگلیسی

های گذشته حدود  در سال است. دادهژاپن نیز قرار  استرالیا و ،آمريکا آلمان، المللی اختراعات اروپا، بین

رد شده و نمودهای فرهنگ عامه مجاز به دانش سنتی یرغدلیل دسترسی ه اظهارنامه اختراع ب 113

 1است.

                                                 

1. Usha Rao, intellectual property office,india, wipo seminar for protection of TCE, Geneva, 

2015, available at WWW.WIPO.int/TK GR 
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و فولکلور سازمان جهانی دانش سنتی منابع ژنتیک گفتار چهارم: اقدامات بخش  

 مالکیت فکری

انش سنتی الدولی د وايپو با همکاری دبیرخانه و کمیته بینو فولکلور دانش سنتی منابع ژنتیک، بخش 

تدوين استراتژی ملی کشورها و تصويب قوانین ملی  و تسهیالتی را برای مشاوره  ،و منابع ژنتیک

 اد وب سايت،جی، انتشار کتب و ايشهای آموز بینی سمینارها، کارگاه پیش بینی کرده است. پیش

 باشد. اقدامات میمله اين جموزش جوامع بومی از آهای الزم برای  اد راهنماجموزش از راه دور و ايآ

های مذکور و ايجاد فرصت گفتگو بین جوامع مذکور  مشارکت دادن جوامع بومی و محلی در برنامه

ذيالً  باشد. های اين بخش می سیم تجربیات آنها و گفتگو با نهادهای حاکمیتی از ديگر برنامهقبرای ت

 گردد: های اين بخش اشاره می به برخی از فعالیت

ملی در مورد حمايت از دانش سنتی و منابع  قانونهای عضو برای توسعه کمک به کشور. الف

 ژنتیک و فولکلور

شناسايی عناصر  ملی کشورهاست. قانونکمک به اعضا در  ،يکی از کارکردهای اصلی اين بخش

باشد. همکاری و مشاوره به  تحقیق و آنالیز موضوعات از جمله اقدامات وايپو میو اصلی در هر کشور 

 یا در خصوص تدوين يک نظام خاص و يا استفاده از سازوکارهای قانونی موجود و چگونگکشوره

 باشد. های اين بخش می المللی مرتب  از جمله فعالیت الحاق به اسناد بین

 کمک به تدوين استراتژی ملی کشورها در زمینه فولکلور و دانش سنتی. ب

المللی کمک به  برای رسیدن به يک سند بین الدولی هدف ديگر وايپو در کنار فعالیت کمیته بین

و تصويب قوانین ملی در مورد حمايت از موضوعات فوق است.  تدوين استراتژی ملی کشورها

ها و فراهم نمودن  یيتصويب قانون مديريت اين دارا از استراتژی ملی شامل حمايت حقوقی

 1باشند. سازی آنها می ی تجاریهای مستندسازی از فولکلور و دانش سنتی و باالخص چگونگ زمینه

                                                 

1. For more information:WWW.WIPO.INT/TK/en , email:grtkf@WIPO.INT 
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 المللی از نمودهای فرهنگ عامه بر اساس اسناد موجود حمایت بین مبحث ششم:

 كنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو گفتار اول:

سند الحاق در  03و بعد از توديع  منعقد گرديد 1330ناملموس در سال  1کنوانسیون میراث فرهنگی 

 ،نمودهای تحت پوشش اين سند عضو دارد. 868اکنون  و الزم االجرا گرديد 1336وريل سال آ

 مراسم و تشريفات، های اجتماعی، رفتارها و رويه هنرهای اجرايی، ی شفاهی،نتنمودهای س شامل:

 . های مرتب  با طبیعت و صنايع سنتی است دانش و رويه

ها و دانش  مل نمودها و رويهان سند شمیراث فرهنگی ناملموس از نظر ايبر اساس اين سند،   

ها و  گروه وامع بومی،جهايی است که متعلق به يک و يا چند دامنه مشخص باشد و توس   و مهارت

و بخشی از  دنريشه در سنت دار هستند،همواره در حال تکامل و  ايجاد شده باشد در مواردی افراد

اطمینان از و میراث فرهنگی ناملموس  زهدف اصلی اين سند حفاظت ا د.نباش ن گروه میآهويت 

احترام به تنوع فرهنگی  های عمومی، افزايش آگاهی های آتی است. انتقال به نسل تداوم حیات آن و

به موجب اين سند  باشد. المللی از ديگر اهداف اين سند می های بین و افزايش همکاری و کمک

لمرو خود محافظت نمايند و ضمن شناسايی اند از میراث فرهنگی ناملموس در ق اعضا متعهد شده

مع عمومی کشورهای جغیر از م زمینه را برای دسترسی و تکامل آن فراهم نمايند. ،میراث موجود

الدولی برای حفاظت از میراث فرهنگی تعیین شده  گیری را دارد يک کمیته بین عضو که نقش تصمیم

محافظت فوری و ايجاد يک صندوق مالی  ايجاد يک لیست از میراث فرهنگی ناملموس برای است.

ضمن  ؛باشند برای محافظت از میراث فرهنگی ناملموس از جمله سازوکارهای اجرايی اين سند می

 ترين کار کمیته بررسی مواردی از میراث فرهنگی است که نیاز به حفاظت فوری دارند. اينکه مهم

 رسد. يب مجمع میوصتهیه شده به ت فهرستو کنند  میمعیارهايی را تعیین 

 المللی مرتبط گفتار دوم: سایر اسناد بین

های  از حداقل داند باي المللی حمايت از نمودهای فرهنگ عامه شکل نگرفته تا زمانی که اسناد بین

المللی  از جمله اسناد بین ؛المللی مرتب  برای حمايت از فولکلور استفاده کرد موجود در اسناد بین

                                                 

1.Intangible cultural heritage 2003 
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اهداف اين اسناد ترويج  باشند. می 2پروتکل ناگويا و 1ون تنوع زيستیمرتب  شامل کنوانسی

 .المللی در محافظت از میراث فرهنگی است  های بین همکاری

ارتباط با حمايت از دانش سنتی  زمینه مالکیت صنعتی در المللی ديگری در ضمن اينکه اسناد بین

گ عامه را تا حدودی هر چند اندك فراهم که امکان حمايت از نمودهای فرهن و فولکلور وجود دارند

 از جمله: کنند می

در مورد  4معاهده پکن 0و 1و ماده  3های صنعتی نامه الهه برای ثبت طرح موافقت 11ماده  .الف

 . اجرای آثار سمعی و بصری فولکلوريک

 6لیسبوننامه موافقت 1 لی عالئم تجاری و مادهلالم در مورد ثبت بین 5مادريد نامه قتفموا 4ماده  .ب

 . های جغرافیايی جوامع بومی برای حمايت از نشانهأ های مبد المللی نشانه در مورد ثبت بین

يک از  : طبق اين ماده اعالمیه هر اعالمیه جهانی حقوق مردمان بومی ملل متحد 08ماده . ج

فرهنگی و دانش کنترل و حمايت و توسعه میراث  حفظ، اقدامات الزم را برای شناسايی، دکشورها باي

 7سنتی و فرهنگ عامه و حقوق مالکیت فکری مرتب  اتخاذ نمايند.

مورد  در 8بندی استراسبورك طبقهدر کنوانسیون نیز مرتب  با اختراعات  المللی بین در اسنادد. 

 اختصاص به منابع ژنتیک و دانش سنتی مرتب  دارد. 06ك/68ثبت اختراعات کد الف

 گیری نتیجه

های نسبی کشور ما در حقوق مالکیت فکری است. ايران يکی  گ عامه يکی از مزيتنمودهای فرهن

باشد و همواره  از کشورهای غنی در زمینه نمودهای فولکلوريک و دانش سنتی و منابع ژنتیک می

های   کنندگان تجاری از دارايی دغدغه دارندگان اين حقوق حمايت از حقوق آنها در مقابل سوء استفاده

 آنهاست.

                                                 

1. convention on biological diversity(1992) 

2.The Nagoya protocol on access and benefit-sharing(2014) 

3. Hauge agreement concerning the international registration of industrialdesign.(1925) 

4. Bejing treaty on audiovisual performances(2012) 

5-Madrid agreement concerning the international registration of marks(amended 1979) 

6.Lisbon agreement for the protection of appellations of origin(amended  on 1979) 

7.susanBragdon Quaker united nations office, 24 June 2015,shbragdon@quno.ch 

8.strasbourg agreement concerning the international patent classification(1971) 
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های کالسیک مالکیت  ای است که لزوماً در قالب دسته گونه های اين دسته از حقوق به ويژگی

فکری امکان حمايت کافی از آنها وجود ندارد؛ اما به هر حال تا زمانی که يک نظام خاص در سطح 

های  های نظام الجرم بايد از ظرفیت ،المللی برای حمايت از اين حقوق شکل نگرفته است ملی و بین

هايی در  ابزارهای موجود نارسايی ؛چه همان طور که بیان شده کرد. اگرموجود مالیکت فکری استفاد

هايی از حمايت را  حمايت کافی دارند ولی در شراي  خأل قانونی به عنوان سازوکارهای موجود حداقل

از نمودهای  بینی يک نظام خاص برای حمايت کنند و شراي  مطلوب پیش برای دارندگان فراهم می

با ايجاد  1333مالکیت فکری از سال  یچه سازمان جهانالمللی اگر در سطح بینفرهنگ عامه است. 

باشد  المللی برای حمايت از اين حقوق می کمیته دايمی در اين زمینه به دنبال تدوين يک سند بین

بی نتوانسته به يک های کشورهای عمدتاً غر ولی تاکنون به دلیل اختالفات بین کشورها و مخالفت

ثر از حقوق دارندگان های حقوقی برای حمايت مؤ بینی حمايت . در کنار پیش المللی دست يابد سند بین

های اطالعاتی توس  مقامات صالحیتدار ملی  حقوقی از جمله مستندسازی و ايجاد بانکاقدامات غیر

گذاری در  و سیاستالکیت فکری مديريت متواند در حمايت از اين حقوق مؤثر باشد؛ ضمن اينکه  می

زمینه حمايت از نمودهای فرهنگ عامه توس  مقامات صالحیتدار ملی و جوامع قومی و محلی و 

ومی و محلی برای قسازی جهت جوامع  های تکنیکی وايپو برای ظرفیت های کمک استفاده از ظرفیت

 از حقوق دارندگان مؤثر باشد.تواند در حمايت  نیز می استفاده از ابزارهای موجود مالکیت فکری 

 منابع فارسیفهرست 

 الف. منابع فارسی  

انتشارات چاپ اول، تهران:  ماهیت حقوقی و مالکیت نام دامنه، (؛8091) فاطمه، پور مسجديان  .8

 .مجد

 .انتشارات مجدتهران:  حقوق فولکلور فرهنگ عامه،(؛ 8011) بهنام، حبیبی درگاه .1

 .انتشارات سمت: تهران تجاری، اسرارحقوق (؛ 8019) ، ابراهیمرهبری .0

ها و  المللی از طرح حمايت حقوقی بین(؛ 8011) اله صادقی يارندی مسعود و سیف، طارم سری .4

 .های بازرگانی وهشژسسه مطالعات و پؤم های فرش دستباف ايرانی، نقشه
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تهران:  حمايت از نمودهای فرهنگ عامه در حقوق مالکیت فکری،(؛ 8019زينب ) غفوری، .1

 .انتشارات جنگل

سسه تاريخ ؤضمیر، انتشارات م مه مهدی روشنجتر آداب و معتقدات ايرانی،(؛ 8017)هانری ، ماسه .6

  .و فرهنگ ايران

 .نشر میزان :تهرانچاپ اول،  های جغرافیايی، حقوق نشانه(؛ 8011)سید حسن ، میرحسینی .7

 .نشر میزانچاپ اول، تهران:  حقوق عاليم تجاری،(؛ 8093)سید حسن ، میرحسینی .1

 .بنیاد حقوقی میزانچاپ اول، تهران:  های صنعتی، حقوق طرح(؛ 8091)سید حسن ، میرحسینی .9

اليحه  نويس   شرح پیش ديگران، پور و مراد حمید عزيزی بهروز وجدانی و، سیدحسن میرحسینی، .83

 www.justice.irقابل دسترس در سايت وزارت دادگستری، نمودهای فرهنگ عامه،

 الملل، حقوق مالکیت فکری و حمايت از صنايع دستی در نظام بین(؛ 8094) سینغالمح ،نیره .88

 .انتشارات مجدتهران: 

 ب. منابع غیرفارسی

1. Anurag Dwievedi and monikasarohs, Copy right Laws as a means 
of extending protection to expressions of folklore ,journal of 
intellectual property rights,vol10,july,2005. 

2. Caberamedaglia, The disclosure of origin requirements in central 
America ,ICTSD issue paper no3,2010 . 

3. DeepaVaradaranjan ,A trade secret Approach to protecting 
Traditional Knowledge, The Yale journal of international 
law,2011,vol.36:371. 

4. Enrico luzatto, director of pure and applied organic chemistry, 
European patent office, WIPO seminar for GRTK 23-JUN 2015 
available at:www.WIPO.int/TK. 

5. Grham Duffield, protection traditional knowledge and folklore, 
unctad-ictsd project,2003,paper No1,p19. 

6. Nwauche,enynnasodiena,The sui generis intellectual property 
protection of folklore in Africa, north west university south 
Africa, thesis for doctor of law,2016 available 
at:www.dspace.nwu.ac.za/hadle/10394. 

7. Molly torsen and jane Andersen, Intellectual property and 
safeguarding of traditional cultures ,legal issues and practice, 
2012wipo publication no 1023.- 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ja
l.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            36 / 38

http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-227-fa.html


  011   فرهنگ عامه یاز نمودها تيحما یبرا یصنعت تیدر نظام حقوق مالک موجود یسازوکارها .1مقاله 

8. standing committee on the trademark, industrial design and 
geographical indication, SCT,WIPO secretariat,2003,document of 
ninth session. 

9. Margo , bagley,WIPO IGC seminar JUNE 23 2015-available at 
WWW.WIPO.int/TKGR.9 

10. Steven Seidenberg, patent post grant process, ABAJ FOB-2015 
AND 2013 JPO annual report. 

11. Michael jon Anderson, The protection folklore  as traditional 
knowledge ,journal of law ,technology and 
internet,Vol1,Number2spring2010. 

12. susanBragdon Quaker united nations office, 24 June 2015, 
shbragdon@quno. ch.12- 

13. Usha Rao, assistant controller  of patent, intellectual property 
office, India, WIPO seminar for GRTK 23-JUN 2015 available 
at:www.WIPO.int/TK. 

14. WIPO, consolidated analysis of the legal protection of 
TCE/folklore, No, 12003. 

15. WIPO/GRTKF/IC/3/6annexii.15- 
16. New Zealand trade mark Act, 2002, s.17.1 (a) Available 

at:www.legislation.govt.nz/broese_vw.asp. 
17. Federal trade commission Act, 45(a), 1994 
18. Arbitration and mediation center case NoD2005-0524.WIPO 
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