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کارکنان زندانها نمونهای از
جهادگران واقعی نظام هستند

مدیرکلزندانهایاستانتهران،کارکنان
زندانها را نمون��های از جهادگران واقعی
نظامبرشمرد.
مصطف��ی محب��ی در جمع مس��ئوالن
ندامتگاه قزلحصار اظه��ار کرد :زندانبانی
بهعنوان یکی از س��ختترین مشاغل در
جهان شناخته میشود و زندانبانان در میهن اسالمی ما با رعایت اصول
زندانبانیاسالمیدرجهتاصالحوتربیتوبازگشتزندانیانبهجامعه
تالش میکنند .وی با بیان اینکه تالش شبانهروزی شما مسئوالن،
زندان را به محل تربیت ،اصالح ،آموزش مهارتهای فرهنگی ،قرآنی،
فنی و حرفهای تبدیل کرده است ،افزود :تالش کنید این روند ادامه پیدا
کند زیرا هرچقدر مددجویان از آسیبهای اجتماعی دور باشند ،جامعه
نیز از این آسیبها در امان خواهد ماند.

بازدید از مرکز حرفهآموزی سهند

مدی��رکل زندا نه��ای اس��تان
آذربایجانش��رقی و ریی��س س��ازمان
مدیریت و برنامهریزی این استان از مرکز
اش��تغال و حرفهآموزی س��هند بازدید
کردند .خشایار جمش��یدی در بازدید از
مرکز اشتغال و حرفهآموزی سهند ،ایجاد
مرک��ز اش��تغال و حرفهآم��وزی را از جمل��ه ضروری��ات اس��تان
آذربایجانشرقی عنوان و اظهار کرد :ایجاد مرکز فوق عالوه بر اینکه
کاهش تراکم جمعیت کیفری و کاهش رفتارهای پرخطر در داخل
زندانهای این اس��تان را در پی دارد ،موجب ایجاد درآمدزایی برای
زندانیان شده و نقش بسزایی در از بین بردن آسیبهای اجتماعی که
خانوادههای زندانیان با آن دست به گریبان هستند ،بهدنبال خواهد
داشت  .وی اظهار امیدواری کرد زندانیانی که در این مرکز مشغول
به مهارتآموزی هستند ،بتوانند بعد از سپری کردن دوران محکومیت
خود ،صاحب شغلی شده و موجب عدم بازگشت مجدد آنها به زندان
شود.

توسعه فعالیتهای فرهنگی
در اصالح زندانیان موثر است

مدیرکل زندانهای استان مازندران گفت:
توسعهفعالیتهایفرهنگینقشبسزایی
در اصالح و تربیت زندانیان دارد.
علیاکبر غفاریان در نشس��ت مسئوالن
فرهنگی و ائمه جماعات زندانهای استان
مازندران بیان کرد :توس��عه فعالیتهای
فرهنگی و تربیتی نقش بسزایی در اصالح و تربیت زندانیان دارد و ما
هم وظیفه داریم نسبت به این موضوع دغدغه بیشتری داشته باشیم.
وی یکی از مهمترین نکات اصالح��ی و تربیتی در زندانها را تفهیم
زندانیان نسبت بهپذیرش اشتباه خود دانست تا پس از آن زندانیان برای
توبه و بازگشت به جامعه آماده شوند.

دانستنیهای حقوقي

بررسي صالحیت دادگاه خانواده

دادگاه خانواده دادگاهی اختصاصی است که به موجب قانون حمایت
خانواده برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی ایجاد شدهاست.
پرسش مهمی که در خصوص دادگاه خانواده وجود دارد ،این است
که دادگاه خانواده صالحیت رس��یدگی به چه موضوعاتی را دارد؟
یعنی کدام یک از دعاوی را میتوان در این دادگاه مطرح کرد؟
ماده  ۴قانون حمایت خانواده به این پرسش ،پاسخ دادهاست .طبق
ای��ن ماده ،دعاوی مرب��وط به موضوعات زی��ر در صالحیت دادگاه
خانواده قرار دارد که عبارت از نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن
آن؛ نکاح دایم ،موقت و اذن در نکاح؛ شروط ضمن عقد نکاح؛ ازدواج
مجدد؛ جهیزیه؛ مهریه؛ نفقه زوجه و اجرتالمثل ایام زوجیت؛ تمکین
و نشوز و طالق ،رجوع ،فسخ و انفساخ نکاح ،بذل مدت و انقضای آن
است .از جمله موارد دیگری که طبق ماده  4قانون حمایت خانواده،
در صالحیت دادگاه خانواده قرار دارد ،حضانت و مالقات طفل؛ نسب؛
رشد ،حجر و رفع آن؛ والیت قهری ،قیمومت ،امور مربوط به ناظر و
امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان؛ نفقه اقارب؛
امور راجع به غایب مفقوداالثر؛ سرپرس��تی کودکان بیسرپرس��ت
(فرزندخواندگی)؛ اهدای جنین و تغییر جنسیت است .با اینکه قانون
حمایت خانواده در ماده  ۴مقرر کرده اس��ت که رسیدگی به دعاوی
مربوط به جهیزیه ،مهریه و نفقه در صالحیت دادگاه خانواده قرار دارد
اما دعاوی مربوط به مهریه ،جهیزیه و نفقه در صورت وجود دو شرط
زیر در شورای حل اختالف باید مطرح شود:
 -1در صورت��ی که مبلغ مهریه ،نفقه و جهیزیه تا  ۲۰میلیون تومان
باش��د .برای مثال اگر خانمی بخواهد مهریه خود را از همس��رش
مطالبه کند و مبلغ مهریه تا  ۲۰میلیون تومان باشد ،باید به شورای
ح��ل اختالف مراجعه کند اما در مواردی که مبلغ مهریه بیش از ۲۰
میلیون تومان است ،باید به دادگاه خانواده مراجعه کند.
 -2در صورتی که پیش از طرح دع��اوی مربوط به جهیزیه ،نفقه و
مهریه تا  ۲۰میلیون تومان ،دعوای طالق مطرح نشده باشد ،چون
طالق از اموری است که در صالحیت دادگاه خانواده قرار دارد ،اگر
دادگاه خان��واده حکم طالق را صادر کن��د ،در همین حکم تکلیف
جهیزیه ،مهریه و نفقه را هم مش��خص میکن��د و دیگر نیازی به
رسیدگی شورای حل اختالف نیست.

آیا مستخدمین منازل شامل قانون
کار میشوند؟

مستخدمین منازل نیز مشمول مقررات قانون کار بوده و آییننامه
اجرایی موضوع ماده  ۱۹۰قانون کار حاکم بر روابط کار آنان است.
مستخدمین منازل نیز مشمول مقررات قانون کار بوده و آییننامه
اجرایی موضوع ماده  ۱۹۰قانون کار حاکم بر روابط کار آنان است.
اعمال ماده  ۱۴۸قانون کار برای این دسته از شاغلین امری ضروری
است و کارفرمایان موظفند نسبت به بیمه کردن آنان وفق قرارداد
کار آنان نزد سازمان تامین اجتماعی محل اقدام کنند.
به استناد ماده  ۳قانون کار از آنجایی که کارفرما هم میتواند شخص
حقوقی باشد و هم حقیقی ،بنابراین سازمان تامین اجتماعی محل نیز
موظف است نسبت به ایجاد کد کارگاهی این گونه کارگاهها اقدام
و نسبت به پذیرش لیست بیمه آنان اقدام کند.
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قضات صادرکننده آرای جایگزین حبس تقدیر شدند

کسب رتبه برتر کشوری توسط دادرس دادگستری شهرستان خداآفرین
دادرس دادگس�تری شهرس�تان خداآفری�ن در جش�نواره امی�د (انتخ�اب آرای برت�ر
مجازاتهای جایگزین حبس) رتبه برتر کشوری را کسب کرد.

به گزارش میزان ،یونس کاظمزاده ،دادرس دادگستری شهرستان خداآفرین در جشنواره امید (انتخاب آرای
برتر مجازاتهای جایگزین حبس) رتبه برتر کشوری را کسب کرد .در این جشنواره که در تهران برگزار شد

از  ۵قاضی نمونه کشوری تقدیر به عمل آمد؛ یکی از قضات منتخب ،یونس کاظمزاده بود که با اهدای لوح
و جوایزی از وی تقدیر به عمل آمد و آرای «تهیه آبش��خور توسط متهم شکار غیرمجاز شوکا برای استفاده
حیوانات جنگلی در منطقه حفاظتشده ارسباران»« ،کاشت  ۳۰۰اصله درخت جنگلی از نمونههای بومی
در منطقه حفاظتشده توسط متهم به قطع اشجار صادر شده» و «تحقیق در مورد تهدیدات انسانی آبزیان
رودخانه ارس و آموزش آن به اهالی توسط متهم به صید غیر مجاز» به عنوان آرای نمونه انتخاب شدهاند.

برخورد قاطعانه با حرمتشکنان ماه مبارک رمضان
حجتاالسالم اس��ماعیل صادقی نیارکی اظهار
ک��رد :همه ما در ی��ک جامعه اس�لامی زندگی
میکنیم و بهعنوان یک مسلمان موظفیم حرمت
م��اه مبارک رمضان را حفظ کنی��م و اگر افرادی
بخواهند با هنجارش��کنی و بهعم��د ،تظاهر به
روزهخواری کنن��د ،بدانند که دس��تگاه قضایی
بدون اغماض و قاطعانه با آنها برخورد خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان
قزوین ،وی خاطرنش��ان کرد :با هماهنگیهای
صورتگرفت��ه ب��ا کلی��ه ضابط��ان قضای��ی،
شهرداریها و س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت
خواستار ،اطالعرس��انی و اقدامات پیشگیرانه در
جهت حفظ حرمت ماه مبارک رمضان برای افراد
جامع��ه و جلوگیری از روزهخ��واری در مالعام و
هتک حرمت ماه مبارک همچنین پیش��گیری
از وقوع جرم و ناهنجاریهای اجتماعی و ایجاد
نظم عمومی شدهایم.

صادقی نیارکی تصریح کرد :چنانچه مش��اهده
ش��ود افراد متجری ب��ا روزهخ��واری در مالعام
اقدام به ارتکاب اعمال مجرمانه کنند ،با توجه به
وظیفه و تکلیف دستگاه قضایی و نیروی انتظامی
در پیشگیری ،مقابله و برخورد با اینگونه جرایم،
دس��تورات الزم به مراج��ع انتظامی و قضایی به
منظور دس��تگیری افراد مجرم به لحاظ مشهود
بودن جرم و معرفی متهمین و تش��کیل پرونده

برگزاری جلسه محاکمه عامالن قتل فجیع در مهاباد

ریی��سکل دادگس��تری دادگس��تری اس��تان
آذربایجانغربی از برگ��زاری محاکمه عامالن قتل
فجیع در مهاباد خبر داد و گفت :به احتمال زیاد رای این
پرونده ظرف یک هفته آینده صادر میشود.
توکل حیدری با اش��اره به برگزاری جلسه محاکمه
عامالن قتل فجیع در مهاب��اد گفت :این پرونده پس
از صدور کیفرخواس��ت از س��وی دادس��را به دادگاه
کیفری یک مهاباد ارجاع ش��ده بود که دادگاه پس از
بررسیهای دقیق و فنی ،جلسه رسیدگی به اتهامات
عامالن آن را برگزار کرد .وی افزود :پس از رسیدگی

مفصل ،آخرین دفاع از متهمان اخذ شد و محاکمه ۳
نفربه اتهام مشارکتدر قتل و یک نفر به اتهام معاونت
در قتل انجام شد .رییسکل دادگستری دادگستری
استان آذربایجانغربی در گفتوگو با میزان تصریح
کرد :به احتمال زیاد رای این پرونده ظرف یک هفته
آینده صادر میشود .گفتنی است؛ مهرماه سال گذشته
انتشار تصاویری از قتل صادق برمکی جوان  ۱۹ساله
مهابادی در شبکههای اجتماعی بازخورد گستردهای
داشتکهباورودسریعقوهقضاییه،مظنوناناینحادثه
بازداشت شدند و در اختیار مقامات قضایی قرار گرفتند.

قضایی صادر شده است.
وی بیان کرد :صنوف متخلف نیز در صورت عدم
رعایت ضوابط قانونی و مربوطه ،از سوی تیمهای
بازرس��ی و نظارتی به مراجع قضایی و انتظامی
معرفی میش��وند و با واحدهای صنفی و مراکز
خدماتی که بدون مج��وز و بدون رعایت ضوابط
به شهروندان یا مس��افران ارایه خدمات کنند ،با
قاطعیت برخورد خواهد شد.

دادستان مرکز اس��تان قزوین اظهار کرد :شعب
ویژهای برای رس��یدگی به این جرایم در ساعات
اداری و غیراداری در نظر گرفته ش��ده اس��ت تا
زمان رس��یدگی و اجرای مج��ازات قانونی برای
حرمتشکنان ماه مبارک رمضان کاهش یابد.
وی به ماده  638بخش تعزیرات قانون مجازات
اسالمی نیز اشاره کرد و افزود :مطابق ماده مذکور
هر ك��س علن ًا در انظار و اماك��ن عمومي و معابر
تظاهر به عمل حرامي كند ،عالوه بر كيفر عمل،
به حبس از  10روز تا  2ماه يا تا  74ضربه ش�لاق
محكوم ميشود و در صورتي كه مرتكب عملي
ش��ود كه نفس آن داراي كيفر نیس��ت اما عفت
عمومي را جريحهدار کند ،فقط به حبس از  10روز
تا دو ماه يا تا  74ضربه شالق محكوم خواهد شد.
صادق��ی نیارک��ی تاکی��د ک��رد :ب��ه منظ��ور
فرهنگسازی نسبت به این امر مهم ،الزم است
ش��هرداریها ،نهادهای فرهنگی و مس��ئوالن
ذیرب��ط در خصوص حفظ حرم��ت ماه مبارک
رمضان در طی سال اقداماتی انجام دهند تا شاهد
چنین هنجارش��کنیهایی که زیبنده یک جامعه
اسالمی نیست ،نباشیم و همه مردم بتوانند در یک
فضایی کامال معنوی و اسالمی از فیوضات این
ماه مبارک بهرهمند شوند.

توضیح درباره تخریب بناهای غیرمجاز در ساوجبالغ

رییسکل دادگستری اس��تان البرز با تکذیب برخی
اخبار در مورد رایزنی و تالش مس��ئوالن اجرایی این
استان برای جلوگیری از تخریب بناها گفت :در مورد
ساوجبالغ چنین خبری صحت ندارد.
به گزارش روابط عمومی دادگس��تری اس��تان البرز،
احمد فاضلیان در مورد حاشیههای تخریب یک ویال
در شهرستان ساوجبالغ اظهار کرد :دستگاه قضایی
در راس��تای وظایف خود برای صیانت از اراضی ملی
و حقوق بیتالمال در طول س��ال دستورات متعددی
برای تخریب بناهای غیرمجاز صادر میکند که اقدام
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دادستان قزوین تاکید کرد

دادس�تان عمومی و انقالب مرکز اس�تان
قزوین گفت :دس�تگاه قضایی با هرگونه
حرمتش�کنی در م�اه مب�ارک رمضان و
تظاهر ب�ه روزهخ�واری ،قاطعانه برخورد
خواهد کرد.

شنبه

انجامشده در ساوجبالغ نیز در این راستا بوده است.
وی ب��ا تکذیب برخی اخبار در م��ورد رایزنی و تالش
مسئوالن اجرایی استان البرز و شهرستان ساوجبالغ
برای جلوگی��ری از تخری��ب بناها گف��ت :در مورد
س��اوجبالغ چنین خبری صحت ندارد و مس��ئوالن
اجراییاستاندراینزمینهتماسیبادادگستریاستان
نداشته و دخالتی در این مورد خاص به عمل نیاوردند.
فاضلیان افزود :س��وابق حاکی اس��ت ک��ه در تمامی
موارد ،هماهنگی و تعامل بسیار مثبت و سازندهای بین
مجموعهدستگاهقضاییواجراییایناستانوجوددارد.

رهایی جوان  28ساله از پای چوبهدار

مدیرکل زندانهای اس��تان کردستان گفت :با
گذش��ت اولیای دم ،جوان  28ساله کردستانی از
پای چوبهدار رهایی یافت.
اسحاق ابراهیمی با بیان این مطلب اظهار کرد:
این مددجوی زندان مرکزی سنندج که  8سال
پیش و در س��ن  20س��الگی طی یک درگیری
مرتکبقتلشدهبود،سالهادرانتظاراجرایحکماعدامخودبودکهسرانجام
با پیگیریهای مددکاران زندان و معاون دادستان سنندج و در لحظه اجرای
حکم ،خانواده مقت��ول طناب دار را از گردن وی بیرون کش��یده و با این کار
خداپسندانه خود ،جوان کردستانی را از مرگ حتمی نجات دادند.

افتتاح ساختمان مالقات خصوصی
زندانیان اردوگاه حرفهآموزی سمنان

س��وئیتهای مالقات خصوص��ی بهعنوان فاز
نخست پروژه س��اختمانهای مالقات سهگانه
زندانیان اردوگاه حرفهآموزی و کاردرمانی استان
سمنان افتتاح شد و به بهرهبرداری رسید.
محمودباهنر،مدیرکلزندانهایاستانسمنان
در آیین افتتاح سوئیتهای مالقات خصوصی
اردوگاهحرفهآموزیوکاردرمانیاستانسمناناظهارکرد:مساحتکلپروژه
ساختمانمالقاتسهگانه ۸۰۰مترمربعاستکه فازنخستاینپروژهشامل
 ۴سوئیتمالقاتخانوادگیبازیربنای ۲۲۰مترمربعباهزینه ۸۰۰میلیونریال
ازمحلکمکنیکوکارانایوانکیتامینشدهاست.ویتصریحکرد:حدود۴۰
نفر از مددجویان ،در ساخت این پروژه مشارکت فعال داشتند.

پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
با حمایت از خانوادههای زندانیان

مدیرکل زندانهای استان خراسانجنوبی گفت:
حمایت از خانوادههای زندانی��ان آنها را در برابر
آسیبهای اجتماعی مصون نگه میدارد.
علیهاشمیدرجشنحمایتشهرستانفردوس
با تاکید بر اهمیت توجه به خانوادههای زندانیان
اظهار کرد :حمایت از این خانوادهها ،از آسیبهای
اجتماعیکهممکناستگریبانگیرآنهاشود،پیشگیریمیکند.
وی افزود ۴۰ :درصد از زندانیان استان خراسان جنوبی تحت پوشش انجمن
حمایت از زندانیان هستند که بالغ بر ۲هزار و ۷۰۰فرزند بااستعداد دارند.

نظریه مشورتی

ماهیت حقوقی حق اختراع

ح��ق اخت��راع بهویژه مح��دود ب��ودن این حق،
نمیتواند ب ه طور کلی قابلقبول باشد.

در رابطه با ماهیت حقوقی  -فقهی حقوق
مالکیت معنوی به طورکلی و همچنین حق
مخترع نس�بت به اختراع خود ،دیدگاهها
و نظریهه�ای مختلفی بی�ن حقوقدانان و
فقها وج�ود دارد .عمده دلی�ل این تفاوت
دیدگاهها ،عالوه بر نوپا بودن این رش�ته
از حق�وق ،آن اس�ت که مق�والت مربوط
به حق�وق مالکیت معن�وی از هیأت واحد
و یکپارچ�های برخوردار نب�وده و در واقع
ترکیبی از حقوق مادی و معنوی هستند.

بهعنوان مثال مخترع از یکسو دارای حق مادی
و اقتصادی اس��ت که بر اساس آن میتواند مانع
بهرهبرداری اشخاص از اختراع خود شود و از سوی
دیگر ،دارای حقوق اخالقی است که بر اساس آن
نیز قانونگذار ب��رای او امتیازات و حقوقی در نظر
گرفته اس��ت که بهعنوان مثال یکی از مصادیق
حقوقی معنوی ،میتواند حق ذکر کردن نام وی
در ورقه اختراع باش��د .خالصه اینکه در تحلیل
ماهیت حقوق مالکی��ت معنوی و همچنین حق
مخترع نس��بت به اختراع خود باید مجموعه این
ویژگیها و اختصاصات مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به مقدمه فوق ،نظریههای حقوقدانان و
فقها را در رابطه با ماهیت حقوق مالکیت معنوی
بهویژه حق اختراع مورد بررسی قرار میدهیم:
به گزارش تبی��ان ،همانطور که در مقدمه گفته
ش��د ،با توجه به نو بودن رش��ته حقوق مالکیت
معن��وی و همچنی��ن ماهی��ت چندگان��ه آن،
نظریههای متفاوت��ی در رابطه با ماهیت حقوقی
این رشته از حقوق و همچنین حق مخترع نسبت
به اختراع خود وجود دارد.
حقوق طبیعی
ع��دهای معتقدن��د ک��ه ب ه ط��ور کل��ی حقوق
مالکیته��ای معنوی و همچنی��ن حق مخترع
نس��بت به اختراع خ��ود مانند ح��ق حیات ،حق
مسکن و … جزو حقوق فطری و طبیعی هستند
که از دیرباز وجود داش��ته و بش��ر بهتدریج بدان
واقف ش��ده و لزوم رعایت آنها را احساس کرده
است .با توجه به اینکه قواعد حقوق فطری باید
همیش��ه ثابت و الیتغیر باشند و قوانین مبتنی بر
این اصول نیز باید مورد قبول و احترام همه اقوام
و ملل قرار گیرد ،روش��ن است که مالکیتهای
فکری به لحاظ فقدان این ویژگیها نمیتوانند با
ین نظریه هماهنگ و قابل تطبیق باشند.

حقوق شخصی
بر طبق این نظری��ه ،مالکیتهای معنوی و حق
مخترع نسبت به اختراع خود ،مانند حق انتخاب
اسم و ش��غل ،از جمله حقوق شخصی هستند و
از آنجاییکه حقوق ش��خصی ج��ز اموال آدمی
محس��وب نمیش��وند ،بنابراین قاب��ل توارث و
انتقال هم نیستند.
با توجه به ماهیت حق اختراع بهویژه قابل نقلو
انتقال بودن آن و تحوالتی که این حق در جوامع
ایجاد کرده ،بدیهی است که انطباق حق مخترع
به حقوق شخصی ،صحیح نباشد.

وح��دت وج��ود دارد .طرف��داران ای��ن نظریه،
میگوین��د که حق مادی و ح��ق معنوی دو حق
مس��تقل از هم نیس��تند بلکه دو جنبه مختلف از
حق واحدی هستند.
بهعبارتدیگر ،حق واحدی اس��ت که دارای دو
جنبه مادی و اخالقی است که هر یکبر دیگری
اثر دارد و نیز از آن تأثیر میپذیرد.
این نظریه با توجه به اینک��ه این دو جنبه از حق
مالکیتهای فکری ،اختالف جوهری در طبیعت
دارند که در احکام هر یک نیز سرایت دارد ،قابل
قبول نیست.

حقوق اخالقی
پ��ارهای از حقوقدان��ان ،ماهی��ت مالکیتهای
معن��وی از جمله ح��ق مخت��رع را ،نوعی حقوق
اخالقی دانس��ته که هدف آن حرمت شخصیت
انسانی است.
ای��ن نظریه ب��ا توجه ب��ه اینکه ماهی��ت اغلب
رش��تههای حقوقی ،صیانت و حرمت شخصیت
انسان است و این امر اختصاص به حقوق مالکیت
معنوی ن��دارد ،نمیتواند ماهی��ت حقوقی حق
مخترع را توجیه کند.

دوگانگی حق مادی و اخالقی
بر اساس این نظریه ،صاحب اثر و مخترع دارای
دو حق مستقل و منفصل مالی و اخالقی هستند.
این نظریه در ایران و فرانس��ه طرفدارانی دارد و
قوانین داخلی این دو کش��ور نیز بهویژه در حوزه
مالکیت ادبی و هنری متأثر از این نظریه هستند.

وحدت حق مادی و حق اخالقی
بر اس��اس این نظریه ،بین جنبه مالی و اخالقی
حق��وق مالکیتهای فک��ری و ح��ق مخترع،

مالکیت عینی
تعدادی از حقوقدانان از دیرباز حق مخترع نسبت
به اختراع خود را نوعی مالکیت و مانند مالکیت بر
اشیای مادی دانستهاند.
اطالق کلمه مالکیت بر ح��ق مخترع با توجه به
ویژگیهای مالکیت کالس��یک از قبیل دایمی
بودن ،مطلق بودن و مالی بودن و نیز ویژگیهای

حقوق کار
تعدادی از نویس��ندگان ،حق مخترع نس��بت به
اخت��راع خود را ،ناش��ی از کار آنه��ا و تابع حقوق
کار دانستهاند .بر اساس این نظریه ،حق مخترع
نسبت به اختراع خود ،نظیر حقی است که کارگر
بر حاصل کار یعنی مزد خود دارد.
نظری��ه حقوق کار نی��ز مانن��د نظریههای قبلی
نمیتواند ماهیت ح��ق مخترع را توجیه کند زیرا
سرچشمه حقوق انحصاری اعطایی به مخترع،
ی��ک عمل خ�لاق و ابتکاری اس��ت ک��ه قابل
مقایسه با کاری که یک کارگر متخصص انجام
میدهد ،نیست.
از س��وی دیگر ،همانطور که میدانیم مخترع
ع�لاوه بر حقوق م��ادی دارای ح��ق اخالقی یا
معنوی اس��ت .در حالیکه حق��وق کارگر ،تنها
خصیصه مالی دارد.
حقوق فکری
بر اساس این نظریه ،حق مخترع نسبت به اختراع
خود ،از مصادیق حقوق فکری اس��ت که دارای
ارزشی اقتصادی است و موضوع آن شیءمادی
نیس��ت .موضوع این حقوق در واقع اثر فکری و
تراوشات فکری انسان است.
تفاوت این حقوق با مالکیت کالس��یک آن است
که موض��وع حقوق مزب��ور برخ�لاف مالکیت
کالسیک ،غیرمادی است.
با توجه به مجموع نظریههای فوق و از آنجاییکه
در حقوق اس�لام،اطالق کلمه مالکیت بر منافع
نیز بالاشکال اس��ت ،میتوان نتیجهگیری کرد
که برای تحلیل ماهیت حقوقی حق مخترع باید
تلفیقی از نظریه مالکیت و نظریه حقوق فکری را
مورد توجه قرار داد.
ب��ه این معنا که از یک س��و ای��ن حقوق ،حقوق
فکری هس��تند زیرا موضوع غیرمادی اس��ت و
از تراوش��ات فکری انس��ان حمای��ت میکند و
دارای ارزش اقتص��ادی ب��وده و قابلیت مبادله
دارند و از س��وی دیگر با توجه ب��ه کاربرد کلمه
مالکیت در مورد مناف��ع و حتی حقوق غیرمالی،
میت��وان اینگون��ه حق��وق را نوع��ی مالکیت
دانست و در واقع مالکیت را بر سه قسم ،مالکیت
منق��ول ،مالکیت غیرمنق��ول و مالکیت معنوی
تقسیم کرد.

با عنایتبهماده ۵قانونحمایتخانواده مصوبسال 1392و
باتوجهبهعدمصراحتدرخصوصمعافیتازپرداختهزینه
دادرسیوسایرهزینههاکهآیانیازمندتقدیمدادخواستاست
یا درخواس�ت ،بین همکاران در خصوص رعایت تشریفات
قان�ون آیین دادرس�ی مدنی و قان�ون اعس�ار و اینکه صرف
درخواس�ت از ناحیه هر یک از اصحاب دعوا جهت احرازعدم
تمک�ن مالی کفایت میکن�د یا خیر ،اختالف نظ�ر پیش آمده
است .آیا تقدیم دادخواس�ت به همراه اصل موضوع خواسته
مالی ضروری اس�ت یا خیر؟ و اگر ضروری است دادخواست
اعسار باید به طرفیت چه کسی باشد (خوانده یا دادستان)؟ آیا
دادگاه به صرف درخواست با احراز مراتب میتواند خواهان را
از پرداخت هزینه دادرسی معاف کند یا خیر؟
اجرای مفاد ماده  ۵قانون حمایت خانواده که بر اساس آن هر یک از اصحاب
دعوا ممکن اس��ت از پرداخت هزینه دادرس��ی ،حقالزحمه کارشناس��ی،
حقالزحمه داوری و س��ایر هزینهها معاف یا پرداخ��ت آنها به زمان اجرایی
حکم موکول شود،بهطور کلی خارج از شمول مقررات اعسار است و نیازمند
هیچگونهتشریفاتینیست.
آیا آرای صادره از هیأت حل اختالف اداره ثبت اسناد و امالک در
راستایقانونتعیینتکلیفاراضیوساختمانهایفاقدسند
رسمی مصوب  20آذر س�ال  1390قابل اعتراض در محاکم
عمومی اس�ت یا خیر؟ در صورت مثبت بودن آیا هیأت تکلیف
دارد در ذیل رأی به آن اش�اره کند یا خیر؟ مدت حق اعتراض
چقدر اس�ت؟ آیا برای منازلی که از نظر متراژ و مساحت برابر
با مقررات شهری حد نصاب الزم را برای صدور سند مستقل
ندارد ،میتوان در راستای ماده یک همین قانون سند مفروزی
صادر کرد یا خیر؟
ب��ا عنایت به مقررات م��اده  ۳قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  20آذر س��ال  ،1390آرای صادره
از هی��أت موضوع ماده یک این قانون ظرف دو ماه از تاریخ انتش��ار آگهی و
در روس��تاها از تاریخ الصاق ،قابل اعتراض از ناحیه اشخاص ذینفع است و
این اشخاص ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ،میتوانند
دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی محل تقدیم کنند .با این حال در قانون
مذکور این هیأت مکلف به درج موارد مذکور در ذیل رأی خود نشده است اما
به نظر میرسد با توجه به اینکه منظور مق ّنن از الزامی کردن انتشار آگهی آن
است که اشخاص ذینفع بتوانند در مهلت مقرر اعتراض خود را اعالم دارند
بنابراین حتی اگر حق اعتراض و مهلت آن در ذیل رأی هیأت درج نشده باشد،
باید در آگهی که از سوی اداره ثبت اسناد به عمل میآید ،درج شود .صدور سند
مفروزی نسبت به امالک مشاعی با رعایت قانون افراز امالک مشاع مصوب
آذرماه  ۱۳۵۷مستلزم فراهم بودن سایر شرایط قانونی پیشبینیشده در این
قانون است و با فقدان شرایط مذکور ،امکان صدور سند مفروز برای منازلی
که باید دارای حدنصاب مساحت الزم برای صدور سند مستقل و مفروز برای
آنها باشد ،وفق ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی امالک فاقد سند
مقدورنیستزیرادرمادهیکقانونموصوفآمدهاست«....لکنبهعلتوجود
حداقل یکی از موارد زیر ،صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری
برای آنها میسر نیست »...بنابراین تنها موارد احصاشده در بنـدهای الف تا ت
ذیل این ماده که مانع صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری بوده
است ،باعث میشود آن قوانین اعمال نشود اما قوانین دیگر الزمالرعایه است؛
ضمن آنکه برابر تبصره یک ،هیأت مکلف است حسبمورد از دستگاههای
ذیربط استعالم یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه رسیدگی بدون
داشتن حق رأی ،دعوت کند.

