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Background and Aim: The development of blockchain technology has had a
significant
impact on of
human
life in contemporary
recent years, and some even believe that the
ince the beginning
the Iranian
fourth industrial revolution has begun. Smart contracts are concluded under the
supervision of artificial intelligence on the blockchain platform, the exchange of a
contract in them is virtual assets or digital cryptocurrencies. By taking advantage of
their unique features such as security, stability and self-execution, these contracts
have created new capacities for humans in the field of transactions.
Materials and Methods: It is descriptive study.
Ethical Considerations: All ethical considerations have been observed.
Findings: The progress of technology has created a period of transition from
traditional concepts and the entry of modern and new concepts in the field of law,
while the speed and complexity of technology has brought challenges in the legal
system of contracts; among these challenges is accountability and compliance of
the basics. Available with new concepts in the field of contract law, this research
examines the legal role of blockchain in smart contracts in the field of intellectual
property and by scrutinizing the characteristics of this contract, it determines the
possibility of using them in the contractual field and in order to support and protect
intellectual property.
Conclusion: Among the beneficial effects of this technology on intellectual
property are increasing speed, reducing registration costs, maintaining intellectual
property records, tracking and managing intellectual property. But this technology,
like any other emerging technology, in order to be implemented in the legal system,
first requires changes in the infrastructure and the development of laws and
regulations.
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چکيده
زمينه و هدف :توسعه تکنولوژي و فناوري بالکچين در سالهاي اخير تأثير بهسزایي در زندگي انسان ایفا کرده است و حتي عدهاي بر این باورند که
انقالب صنعتي چهارم آغاز شده است .قراردادهاي هوشمند تحت نظارت هوش مصنوعي در بستر بالکچين منعقد ميشوند ،عوض قراردادي که در
آنها دارایيهاي مجازي یا ارزهاي رمزنگاري شده دیجيتال ميباشد .این قراردادها با بهرهگيري از ویژگيهاي منحصر به فرد خود هم چون امنيت،
ثبات و خود اجرایي ظرفيتهاي جدیدي را در حوزه معامالتي براي انسان بهوجود آورده است.
مواد و روشها :روش تحقيق در این مقاله بهصورت توصيفي بوده است.
مالحظات اخالقي :تمامي اصول اخالقي در نگارش این مقاله رعایت شده است.
یافتهها :پيشرفت فنآوري دوره گذار از مفاهيم سنتي و ورود مفاهيم مدرن و جدید را در ساحت حقوق پدید آورده است این در حالي است که سرعت
و پيچيدگي فناوري ،چالشهایي را در نظام حقوق قراردادها به همراه داشته است ،از جمله این چالشها پاسخگویي و انطباق مباني موجود با مفاهيم
جدید در عرصه حقوق قراردادها است .این پژوهش به بررسي حقوقي نقش بالکچين در قراردادهاي هوشمند حوزه مالکيت فکري ميپردازد و با
تدقيق در خصيصههاي این قرارداد امکان بهرهگيري از آنها را در حوزه قراردادي و در جهت حمایت و حفاظت حداکثري از مالکيتهاي فکري
مشخص ميکند.
نتيجهگيري :از جمله تأثيرات سودمند این فناوري بر مالکيتهاي فکري افزایش سرعت ،کاهش هزینههاي ثبت ،حفظ سوابق حقوق فکري ،رهگيري
و مدیریت مالکيتهاي فکري ميباشد .اما این فناوري نيز همانند هر فناوري نوظهور دیگر جهت پيادهسازي در نظام حقوقي در ابتدا نيازمند تغيير در
زیرساختها و تدوین قوانين و مقررات الزم است.
کلمات کليدي :بالکچين ،قرارداد هوشمند ،مالکيت فکري ،حقوق.
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مقدمه

مهمترین کاربردهایي که ميتوان از بالکچين در حوزه حقوق

 -1بيان موضوع :پلتفرم بالکچين فناوري است با ماهيت غير

مالکيت فکري تصور کرد ،عبارتند از:

متمرکز و غير قابل تغيير و تاکنون از طرف اکثریت دولتها

 -اثبات خلق یک اثر هنري؛

به رسميت شناخته نشده است اما با روندي که این فناوري در

 -ثبت یا شفاف سازي حقوق مالکيت فکري؛

پيش گرفته است به احتمال زیاد خدمات بالکچين در آینده

 -کنترل یا نشانهگذاري توزیع دارایيهاي فکري ثبت نشده؛

توسط کشورها مورد شناسایي قرار ميگيرد .از طرفي

 -اثبات اصالت یک اثر با پيگيري اولين استفاده از آن در بازار

سازمانهاي مرتبط با مالکيت فکري و سایر نهادهاي

و شبکههاي تبليغات و بازاریابي؛

قانونگذاري حکومتها در حال تدوین قوانين حوزه بالکچين

 -مدیریت حقوق دیجيتال ،مانند وب سایتهاي آنالین

هستند؛ به طوري که فرانسيس گري مدیر کل سازمان جهاني

موسيقي؛

مالکيت فکري در مصاحبهاي که در سال  0211انجام داده

 -کنترل و ردیابي توزیع انواع مصادیق مالکيت فکري که

است صراحتاً از این فناوري بهعنوان فرصتي براي حفاظت از

ثبت نشدهاند (کپي رایت ،طرح و عالئم تجاري)؛

حقوق مالکيت فکري نام برده است (مخترع و همکاران،

 -انعقاد و اجراي قراردادهاي  ،IPمجوزهاي بهرهبرداري

.)10 :0931

(الیسنس) یا شبکههاي توزیع انحصاري از طریق قراردادهاي

اگرچه قوانين کپي رایت براي محافظت از کارهاي هنري و
دیجيتال وضع شدهاند ولي بهدليل اینکه در حال حاضر ،هيچ
سيستم تعریف شدهاي براي ثبت و اثبات مالکيت وجود ندارد،

هوشمند و
 پرداخت به مالک دارایي فکري در زمان صحيح و مطابققرارداد (دهقاني و همکاران.)00 :0455 ،

نميتوان اتکاي کامل به قوانين کپي رایت داشت؛ مخصوصاً

عالوه بر موارد ذکر شده ،بالکچين ميتواند براي تأیيد اعتبار

در کشورهایي که از زیرساختها و پشتوانههاي حقوقي الزم

و اصالت در فرایندهاي شناسایي یا بازی ابي اجن اس تقلب ي و

براي دفاع در برابر چنين تخلفاتي برخوردار نيستند .عليرغم

دزدي یا هنگاميکه واردات موازي در کش ور ص ورت گرفت ه

موانع بزرگي که به نظر ميرسد براي اجراي فناوري

است نيز مورد استفاده قرار گيرد (دهقاني و همک اران:0455 ،

بالکچين در کاربردهاي حقوقي ،در مقياس بزرگ ،وجود

 .)01با توجه به مطالب ذکر شده این مقاله بر آن است ت ا ب ه

داشته باشد (مثل ابهامات اجرایي براي وضع قوانين مربوطه،

بررسي حقوقي نقش بالکچين در قراردادهاي هوشمند ح وزه

امنيت اطالعات و حفظ محرمانه ماندن اطالعات) ،با این

مالکيت فکري بپردازد.

حال ،پتانسيل استفاده از بالکچين در مبحث حفاظت از حقوق
مالکيت فکري ،چه در مرحله ثبت و چه در مراحل پيگيري و
دادگاه ،عمليتر به نظر ميرسد .عالوه بر این ،با توجه به

 -2روش تحقيق :روش تحقيق در این مقاله ،توصيفي-
تحليلي است.

ساختار این فناوري ،تصور بر این است که فرایندهاي حفاظت

بحث و نظر

از حقوق مالکيت فکري با استفاده از بالک چين ،کمهزینهتر

 -1بالکچين بهعنوان یک دارایي فکري

نيز باشد (فرقان دوست و همکاران.)01 :0931 ،

فناوري بالکچين بهعنوان یک فناوري متن باز ظهور کرده و
به هيچ فرد یا شرکت یا نهاد خاصي تعلق ندارد .بنابراین
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اشخاص نميتوانند عنوان حقوقي خود فناوري بالکچين را

فناوري بالکچين ميتواند تأثير مستقيمي بر ارزشگذاري

ادعا کنند و فقط ميتوانند حق اختراع یا اثر داراي کپي رایتي

مالكيت فکري داشته باشد و استفاده از این فناوري باعث

را که از طریق بالکچين ایجاد کردهاند ،آن هم در صورتي که

افزایش درآمد ذينفعان مربوطه ميشود (آقا محمدي و

این حق اختراع یا کپي رایت مطابق با موازین مجاز باشد،

همکاران.)01 :0931 ،

ادعا کنند .در حال حاضر اختالفات و مشکالت ناشي از حق
اختراعاتي که در فناوري بالکچين کار ميکنند ،قابل مشاهده
است .طبق آمار سازمان مالکيت فکري در سال  0211بيش
از  451درخواست ثبت اختراع بر روي بالکچين ثبت شده
است .این خود نشان از همگام شدن کشورها با این فناوري
جدید است (ليم 0و همکاران.)92 :2501 ،

 -2-0ارزشگذاري کپي رایت
حوزه موسيقي و فيلم مثالهاي خوبي براي بررسي این امر
هستند که چگونه گسترش فناوري بالکچين ميتواند براي
کپي رایت مفيد باشد .براي توزیع موسيقي یا فيلم در حال
حاضر دو روش وجود دارد .یکي به اصطالح مدل اشتراک
است :شرکتي مانند  ،Netflixپخش برنامههاي تلویزیوني را
ارائه ميدهد و مخاطبان براي تماشاي فيلم و سریال

 -1-1ارزشگذاري مالکيت فکري توسط بالکچين

2

فناوري بالکچين بهدليل ویژگيهاي آن یعني توزیع ،شفافيت

هزینههایي را به سيستم عامل پرداخت ميکنند (مکس ،

و تمرکززدایي مورد توجه بسياري قرار گرفته است .این

.)251 :2501

آخرین ویژگي ميتواند چندین مزیت براي مالکيت فکري به
همراه داشته باشد .مانند ثبت مالکيت امالک ،قراردادها و
معامالت و تسهيل اثبات مالكيت با این وجود ،مالکيت فکري
مبتني بر بالکچين همچنين موضوعاتي را در مورد نقش
دولت مطرح ميکند .براي بررسي نقش بالکچينها در
مالکيت فکري دو روش وجود دارد:

راه دوم مدل مبتني بر تبليغات است که توسط یوتيوب نماد
گذاري شده (پلت فرم شناخته شده اشتراک ویدیو) .در این
روش کاربران هيچ هزینهاي پرداخت نميکنند اما براي
تماشاي فيلم یا گوش دادن به موسيقي باید تبليغات را ببينند.
تبليغ کنندگان هم هنگام نمایش تبليغات ،هزینههایي را به
پلتفرم اشتراک پرداخت ميکنند .فناوري بالکچين ممکن

 -یکي این است که آن را بهعنوان یک سيستم امنيتي مفيد

است با ایجاد یک لينک مستقيم این مدلها را مختل کرده و

جهت حفاظت از دادهاها و اطالعات در نظر بگيریم که این

به هنرمندان کمک کند .هنرمندان ميتوانند مستقيماً از حق

روش منعکس کننده کل پتانسيل این فناوري نيست.

توزیع خود بهرهمند شوند و از طریق حقالزحمه مستقيمي که

 دومين نقشي که ميتوان به آن داد این است که بالکچينميتواند بهعنوان یک ابزار اثباتي مطمئن توسط دادگاهها به
کار گرفته شود .در واقع ،رابطه مبتني بر اعتماد بالکچين را
ميتوان به کليه ذينفعان معرفي کرد (بهعنوان مثال قضات،
وکال ،شاکيان ،مدافعان و غيره) در واقع دولت و دستگاه
قضایي بالکچين را بهعنوان مدرکي قوي قبول ميکنند .اما
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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با هر عمل دریافت ميکنند حق امتياز بيشتري کسب کنند .به
ویژه در صنایع موسيقي و فيلم که تنها یک دفتر کل توزیع
شده وجود دارد .قراردادهاي هوشمند ،بهعنوان مثال
برنامههاي رایانهاي مبتني بر زنجيره بلوکي هستند که روابط
بين طرفين را تنظيم ميکنند .قراردادهاي هوشمند سبب
ميشوند پرداختها سریعتر ،شفافتر و با امنيت بيشتر انجام
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شود .همچنين ميتواند منجر به ناپدید شدن واسطه بين

فکري است ،تسهيل ميشود (صادقي و همکاران:0931 ،

هنرمندان و مصرف کنندگان شود (مکس.)251 :2501 ،

.)23

چنين مدلهایي در حال حاضر هم واقعيت دارند DTV .یک

 -0حفاظت هوشمند از حقوق مالکيت فکري

نمونه از چنين مثالي است DTV .شرکتي مبتني بر فناوري

پتانسيل استفاده از فناوري بالکچين در مدیریت حقوق

بالکچين ،با هدف تمرکززدایي از صنعت سرگرمي است،

مالکيت فکري ،گستردگي زیادي دارد ،ثبت حقوق مالکيت

بنابراین هنرمندان و خالقين امکان مدیریت حقوق خود بدون

فکري در پایگاههاي داده مورد استفاده در این فناوري که از

واسطه را دارند .نمونه دیگري در زمينه عکاسي وجود دارد با

ویژگي منحصر به فرد اشتراک توزیع یافته برخوردار است،

یک پروژه توسعه یافته توسط کداک .این شرکت در زمينه

باعث هوشمند شدن سيستم حفاظت از حقوق مالکيت فکري

تصویربرداري تخصص دارد و هدف آن فراهم کردن عکاسان

نسبت به پایگاههاي داده متداول ميشود .این نوع سيستم

حرفهاي و آماتور با ابزاري براي محافظت از کپي رایت خود با

هوشمند مالکيت فکري ،در قالب یک راه حل متمرکز ،داراي

استفاده از یک بستر بالکچين است .ایده در اینجا این است

پتانسيل خوبي براي اجرا در دفاتر مالکيت فکري است .به این

که این امکان براي عکاسان فراهم شود که بتوانند

دليل که ميتواند در طول عمر حفاظت از یک  IPثبت شده،

عکسهاي قدیمي و جدید خود را در یک سيستم عامل ثبت

تمامي وقایع موجود را به صورت تغيير ناپذیري ثبت کند .این

کنند .هدف این سيستم تسهيل مدیریت حقوق توسط خود

 IPميتواند یک عالمت تجاري یا پتنتي باشد که مجوز

عکاسان است .پرداخت باید فوري باشد .روند فروش در این

بهرهبرداري از آن ،به طور موقت به شخص یا شرکتي داده

سيستم تضمين ميشود و مالکيت هر عکس ثبت شده حفظ

شده یا مالکيت آن ،به صورت کامل به شخص و شرکت

ميشود .عالوه بر این ،سيستم باید بدون مجوز بتواند مراحل

دیگري واگذار شده است (اسماعيلي و همکاران.)02 :0931 ،

پس از صدور مجوز را هم مدیریت کند .استفاده از چنين
روشهایي با استفاده از فناوري بالکچين موقعيت صاحبان
حقوق فکري را تقویت ميکند (دهقاني و همکاران:0455 ،
.)03

توانایي ردیابي در طول چرخه عمر یک نوع  ،IPميتواند
مزایاي زیادي داشته باشد؛ یکي از این مزایا ،حسابرسيهاي
حقوقي شفافتر است .به عالوه ،این سيستم ميتواند عمليات
ارزیابي صالحيت را که در ارزشگذاري و معامالت IP

 -0-1ارزشگذاري ثبت اختراعات ،طرحهاي ثبت شده و

ضروري است ،به خوبي هدایت کند و بهعنوان مثال،

عالئم تجاري

هنگاميکه شرکتها با هم ادغام ميشوند ،ساده سازي کند.

فناوري بالکچين همچنين ميتواند از طریق مدیریت

نگراني از محرمانه سازي اطالعات مالک  IPهم ،ميتواند با

مستقيمتر ،مؤثر و کارآمد به سایر ارزشهاي مالكيت فکري

طرح انتخابي کردن این گزینه ،رفع شود (اسماعيلي و

کمک کند ،بهعنوان مثال ،حق ثبت اختراع ،توافق نامههاي

همکاران.)02 :0931 ،

مجوز عالمتهاي تجاري و طراحيهاي صنعتي ميتواند
هدف قراردادهاي هوشمند مبتني بر بالکچين باشد .اجرا و
کنترل مجوزهاي بهرهبرداري بوسيله قراردادهاي هوشمند که
تضمين کننده اجراي تعهدات و رعایت حقوق دارنده مالکيت

 -0حوزههاي استفاده از زنجيره بلوکي در مالکيت فکري
ویژگيهاي منحصر به فرد پلتفرم زنجيره بلوکي سبب شده
است که این فناوري بتواند توانایيها و پتانسيلهاي خود در
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رابطه با مدیریت حقوق مالکيت فکري به اثبات برساند و

انجام شود .براي مثال اگر فایلهاي ( CDAیک برنامه

همين امر سبب ظهور شرکتهایي مثل  UJOشده است که

کامپيوتري است که یک محصول را طراحي ميکند که شامل

یک پلتفرم متن باز است و از فناوري زنجيره بلوکي براي

پيشنویس اطالعات است) اختراعات ثبت شده ،طرحها و

ایجاد یک پایگاه داده شفاف و غير متمرکز براي صاحبان

عالئم تجاري براي بارگذاري در یک بالکچين عمومي یا

حقوق مالکيت فکري استفاده ميکند .در چنين شرکتهایي

خصوصي نياز باشد دادههاي خواهد بود تا توسط هوش

حق امتيازهاي صاحبان حقوق فکري با استفاده از قراردادهاي

مصنوعي مربوطه مورد استفاده ذخيره شده در چنين زنجيره

هوشمند و رمز ارزها بهطور خودکار انجام ميگيرد .هم چنين

بلوکي در دسترس قرار گيرد (ساورایي.)009 :0930 ،

این شرکتها به کاربران خود این امکان را ميدهند تا از
فناوري زنجيره بلوکي براي اعالم موجودیت و ویژگي منحصر
به فرد بودن ابداعات و نوآوريهاي خود استفاده کنند (اعتماد
و همکاران.)02 :0455 ،

همچنين ارزیابي مالکيت فکري خاصي مانند ارزیابي احتمال
گمراهکنندگي در مورد عالمت تجاري یا ارزیابي رعایت
تمامي مراحل در فرایند ثبت یک اختراع ،توسط نرمافزاري که
مبتني بر هوش مصنوعي است انجام ميگيرد .بنابراین تمام

عالوه بر این فناوري بالکچين (زنجيره بلوکي) توانایي حل و

فایلهاي  CDAحاویي یک حق فکري که در بالکچين ثبت

فصل مناسب بسياري از مشکالت مربوط به اجراي حقوق

شده است توسط نرم افزار هوش مصنوعي کليه اطالعات

مالکيت فکري را دارد .از آنجایي که فناوري بالکچين راهي

الزم را براي ارزیابي با دقت و سرعت در اختيار کاربر خواهد

آسان براي اثبات وجود و منحصر بودن یک محصول ارائه

گذاشت (پورسليمانيان.)02 :0935 ،

ميدهد ،این امر به قراردادهاي ليسانس (مجوز بهرهبرداري
اجازه ميدهد تا به راحتي بتوانند محصوالت تقلبي را
شناسایي کنند .در این زمينه دفاتر مالکيت فکري در
کشورهاي مختلف اقداماتي انجام دادهاند ،براي مثال دفتر
مالکيت فکري اتحادیه اروپا بالکچين هکاتو را با هدف اثبات
مفهوم آن پلتفرم راه اندازي کرده است تا کشف کنند که
چگونه فناوري بالکچين توسط مقامات مجري براي ایجاد
زیر ساختهاي ضد جعل استفاده ميشود (پورسليمانيان،
.)02 :0935

 -0-9ثبت حقوق مالکيت فکري در بستر بالک چين
اگرچه در حقوق نوشته کپي رایت به طور خودکار با ایجاد یک
اثر اعطا ميشود ،اما سایر حقوق مالکيتهاي فکري مانند
حق ثبت اختراع ،عالئم تجاري ،طرحهاي صنعتي فقط با
توجه به روند ثبت ایجاد ميشود .فرایند ثبت براي یک حق
فکري اغلب پيچيده و زمان بر و پرهزینه است و در بيشتر
موارد فقط دارنده حق را قادر ميسازد تا حقوق مالکيت فکري
خود را در کشوري که حق مالکيت فکري در آن ثبت شده
اعمال کند که این امر مقتضاي تجارت جهاني و نياز

همچنين ميتوان فناوري بالکچين را به کمک و همکاري

دارندگان حق نيست .اما به نظر ميرسد که فناوري بالکچين

فناوري هوش مصنوعي به کار برد ،در حوزه مالکيت فکري

ميتواند سریعتر ،سادهتر و مقرون بهصرفهتر روند ثبت نام را

چنين همکاري این امکان را ميدهد که فرایند ثبت نام توسط

انجام دهد و باعث حل مشکالت اجرایي شود .همانطور که

خود سيستم بدون هيچگونه دخالت عامل انساني انجام گيرد.

اشاره شد فرایند ثبت حقوق مالکيت صنعتي ميتواند بهصورت

براي مثال فرایند ثبت اختراع و یا ثبت عالئم تجاري ممکن

خودکار و با کمک فناوري بالکچين انجام شود ،اما با این

است منحصرًا با همکاري هوش مصنوعي و فناوري بالکچين

حال این روش بسته به نوع حق فکري متفاوت است .در
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اتحادیه اروپا سه شرط اصلي براي ثبت یک اختراع وجود

مالکيت فکري ميتواند در این زمينه مؤثر باشد (صادقي و

دارد:جدید بودن ،گام ابتکاري و کاربرد صنعتي فناوري

همکاران.)24 :0931 ،

بالکچين این نوید را ميدهد که روند ارزیابي این نيازها را
مستقلتر ميکند و حتي نياز به دخالت عامل انساني را به
طور کامل کاهش ميدهد .اگر پایگاه دادهاي که در طول
فرایند ارزیابي توسط دفاتر ثبت اختراع مورد استفاده قرار
ميگيرند در یک بالکچين امن نگهداري شوند که همه
مراجع به آن دسترسي دارند ارزیابي این که آیا یک اختراع
نياز جدیدي را تأمين ميکند یا خير به آساني ممکن خواهد
بود .در حال حاضر پایگاههاي دادهاي وجود دارند که در اختيار
دفاتر مالکيت فکري قرار ميگيرند تا هنگام ارزیابي شباهت
یک حق ثبت اختراع یا عالمت تجاري خاص با اختراع یا
عالمت موجود مورد استفاده قرار بگيرد .براي مثال EUIPO

برنامههاي  TMviewو  Design Viewرا براي بررسي
پایگاه داده کشورهاي عضو اتحادیه اروپا فراهم کرده است.
این پایگاه داده فقط شامل طرحهایي است که داراي ثبت در

در حال حاضر سودمندترین تأثير فناوري بالکچين مربوط به
مدیریت کپي رایت است زیرا بالک چينها بازارهاي کامالً
جدیدي را براي دارندگان حق ایجاد ميکنند و در عين حال
آنها را قادر ميسازد حق امتياز خود را مستقيما از دارندگان
حق بگيرند .یکي از کاربردهاي فناوري بالکچين مربوط به
مدیریت کپي رایت است .به محض ایجاد یک اثر که مشمول
کپي رایت است (مانند یک قطعه موسيقي یا یک کتاب یک
حق مالکيت فکري به صورت خودکار ایجاد ميشود و این
حق ميتواند متعلق به هویتهاي مختلف باشد .پس از ایجاد
این حقوق سوابق مربوط به شناسایي هویت صاحبان مشروع
این حقوق و محاسبه مبالغ پرداختي به هریک از دارندگان
حق هنگام استفاده از اثر در پایگاه داده بالکچين ذخيره
ميگردد (فرقان دوست و همکاران.)00 :0931 ،

الهه و اطالعات ارائه شده توسط دفاتر ملي شرکت کننده

امروزه سوابق مربوطه توسط ارگانهاي دولتي ،شرکتهاي

هستند و بنابراین نميتوان آن را کامل دانست .از آنجا که

خصوصي یا سازمانهاي مالکيت فکري نگهداري ميشود .اما

پایگاههاي داده مختلفي وجود دارد بالکچين ميتواند به ایجاد

این پایگاههاي داده عمدتاً قابل تطبيق نيستند و هميشه هم

یک پایگاه داده واحد کمک کند ،چنين پایگاه دادهاي ميتواند

عمومي نيستند و هزینههاي نگه داري آن بسيار زیاد است و

موجب تقویت و تسهيل فرایند ارزیابي گردد (دهقاني و

حتى امنيت آنها هم قابل تشکيک است و حقوق مالکيتهاي

همکاران.)04 :0455 ،

فکري هم بيشتر توسط اشخاص ثالث اداره ميشود نه توسط

 -2-9مدیریت حقوق مالکيت فکري در بستر بالک چين
فناوري بالکچين براي برخي از جنبههاي مدیریت مالکيت
فکري تأثيرات مهمي دارد .در سيستم مالكيت فکري مدرن
فعاليتهاي خاصي شامل مدیریت حقوق مالکيت فکري
(مانند صدور مجوز ،شناسایي دارنده حق ،تحقيقات مربوط به
نقض مالکيت فکري و )...بيشتر توسط اشخاص ثالث انجام
ميشود .فناوري بالکچين با از بين بردن نياز به چنين
اشخاص ثالثي و همچنين کاهش هزینههاي مدیریت حقوق

دارندگان حق .فناوري بالکچين با بهرهگيري از قرارداد
هوشمند راه حلي براي مشکالت فوق است .بهعنوان مثال در
حقوق ترکيه فرایند انتقال حق ثبت اختراعات باید توسط دفاتر
اسناد رسمي تأیيد گردد ،اما بالکچين ميتواند جایگزین دفاتر
اسناد رسمي و دفاتر مالکيت فکري شوند که واسطههاي این
امر هستند و این موضوع به طور قابل توجهي موجب کاهش
هزینهها ميشود و سبب ميشود که سوابق در محل امنتري
نگهداري شوند (محمودي.)99 :0931 ،
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 -9نقش بالکچين در قراردادهاي هوشمند حوزه مالکيت

کداک وان ،طوري طراحي شده است تا به عکاسان اجازه دهد

فکري

عکسهاي داراي کپي رایت خود و نحوه استفاده از آنها را در

قراردادهاي هوشمند ،در واقع کدهاي کامپيوتري هستند که

اینترنت ردیابي کنند .این ویژگي یکي از قابليتهاي شبکه

در پلت فرم بالکچين ذخيره ميشود؛ این قراردادها ،شامل

بالکچين است تا با ثبت دیجيتالي هر اثر بتوان مالکيت

تمام اطالعات مربوط به شرایط قرارداد بوده و در سيستم

کاالهاي دیجيتال و دارایيهاي معنوي را ردیابي کرد .این

هوشمند ،اجراي تمام بندهاي قرارداد ،به صورت خودکار

سيستم بهطور اتوماتيک وب را مورد بررسي قرار ميدهد تا

انجام ميگيرد و از آنجا که بالکچين بهعنوان پایگاههاي

استفاده از عکسهایي که در این سيستم ثبت شدهاند را

مشارکت گذاشته شده داده ،یا به عبارتي تفاهم نامههاي

ردیابي کند و وقتي با استفادههاي فاقد مجوز روبهرو شود با

توزیع یافته ،فعاليت ميکند ،همانند یک شاهد ،امکان حفاظت

کمک این سيستم ،عکاسان ميتوانند دستمزد کار خود را

از حقوق مالکيت فکري را چه در مرحله ثبت و چه در مراحل

دریافت کنند (محمودي.)90 :0931 ،

خرید و فروش و دادگاه فراهم ميکند (مخترع و همکاران،
)94 :0931

 -0-4کاربرد بالکچين در ثبت عالئم تجاري و پتنت
یکي از ویژگيهاي منحصر به فرد این فناوري این است که،

قرارداد هوشمند ،ميتواند براي ایجاد و به اجراگذاري

دادهها به صورت غير قابل تغيير و غير متمرکز به اشتراک

قراردادهاي مالکيت فکري ،نظير قراردادهاي واگذاري مجوز

گذاشته شدهاند ،این است که استفاده از این فناوري ،ما را

بهرهبرداري ،استفاده شده و باعث شود که طبق قرارداد،

قادر به مشاهده جزئياتي از نحوه و چگونگي مالکيت خواهد

انتقال پول به مالک دارایي فکري ،در زمان مناسب و تعيين

ساخت .بهعنوان مثال ،ميتواند نشان دهد چه کسي مالک

شده ،صورت گيرد .اطالعات هوشمند در مورد حقوق مالکيت

واقعي چيزي است که مثالً یک فروشنده یا فرضاً صاحب

فکري ،ميتواند بهعنوان مثال در محتواي حفاظت شده یک

برند ،آن را پيشنهاد ميدهد یا اینکه ،یک محصول با یک

آهنگ یا تصویر ،به شکل دیجيتال رمزگذاري شود .نمونه این

برند خاص ،به چه مقدار در بازار موجود است .این مورد ،براي

قراردادها ،در برخي شرکتهاي استارتاپي که در بخش کاربرد

عالئم تجاري که اصالت و همچنين حد و حدود استفاده،

بالکچين در حفظ آثار هنري نام برده شدند ،در حال استفاده

یکي از فاکتورهاي مهم و چالشانگيز براي به رسميت

است .مثال شرکت «کداک» در آخرین فعاليتهاي خود ،از

شناختن و ارزیابي آنها است ،کاربرد زیادي ميتواند داشته

مدیریت تصاویر با استفاده از فناوري بالکچين و ارزهاي

باشد (سليماني پور و همکاران.)11 :0930 ،

دیجيتال و قراردادهاي هوشمند ،استفاده کرده است .براي
بسياري از افراد در صنعت تکنولوژي ،بالکچين و ارزهاي
دیجيتال ،عباراتي جذاب به حساب ميآیند اما براي عکاساني
که مدتها است به سختي به دنبال این هستند که حقوق
مربوط به اثرهاي خود و چگونگي استفاده از آنها را کنترل
کنند این عبارات جذاب ،کليدي براي حل مشکلي هستند که
به نظر حل نشدني ميآمد .سيستم خدمات مدیریت حقوق

همچنين در جریان اختالفات حقوقي ،یا مراحلي که نياز به
شناسایي یک برند شناخته شده در بازار است ،یا در مواردي
که قرار است از یک عالمت تجاري استفاده نشده دفاع شود،
استفاده از فناوري بالکچين بسيار مؤثر واقع خواهد شد .با
استفاده از یک سيستم ثبت نام قوي ،هيچ مشکلي در مورد
ثبت نام وجود ندارد با این حال ،در حال حاضر ابزار بسيار
کمي وجود دارد که به دارندگان حق کمک کند تا این امر را
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نشان دهند که آنها اولين کساني بودند که از عالمت تجاري

توزیع شده غير قابل تغيير محافظت ميشود .با این وجود باید

در طبقات مناسب کاال یا خدمات استفاده کردند یا اینکه اصال

به یک تهدید اشاره کرد و آن اینکه ثبت در یک دفتر باز از

از عالمت تجاري استفاده ميکنند .بنابراین ،فناوري بالکچين

دادههاي مربوط به موضوع احتمالي قابل اختراع ممکن است

ميتواند این امر را براي صاحبان عالئم تجاري ثابت کند

این اختراع را به دامنه عمومي بياورد .در واقع ،هر کاربر از

(اسماعيلي و همکاران.)01 :0931 ،

بالکچين به بلوکي که این اطالعات در آن قرار دارد دسترسي

به همين ترتيب ،جمعآوري اطالعات در بازار یا شبکههاي
تبليغاتي که به صورت رسمي در سيستم بالکچين ثبت
شدهاند ،با سهولت بيشتري صورت ميگيرد و باعث کمک به
دفاتر مالکيت فکري شده که براي ثبت عالئم تجاري به

پيدا ميکند .اما این مشکل قابل حل است و آن اینکه
ميتوان فقط اساسيترین اطالعات بيوگرافي مربوط به حق
ثبت اختراع را در بالکچين ثبت شود و همه جزئيات این
اختراع آشکار نشود (اعتماد و همکاران.)02 :0455 ،

اطالعات کاملي نياز دارند و بدین ترتيب ،روند جستوجو و

 -2-4کاربرد بالکچين در حفاظت از آثار هنري

بررسي عالئم تجاري ،بسيار کوتاهتر خواهد شد .ميدانيم که

بالکچين ميتواند هر گونه اطالعات از جمله اعمال ،مالکيت

پتنتها به اشکال مختلف ،اعم از واگذاري کامل مالکيت و یا

فکري ،هنر و قراردادها را با حداقل رساندن فایلهاي کاغذي

صدور مجوزهاي بهرهبرداري از پتنت (انحصاري و غير

و سرعت بخشيدن به معامالت و کاهش هزینههاي ثبت

انحصاري) ،بين دارندگان و متقاضيان آنها مبادله ميشوند .اما

انجام دهد .اطالعات دیجيتالي ميتواند بارها دوباره توليد

یک مشکل بزرگ در این ميان وجود دارد؛ اگرچه بيش از 02

شده و به لطف اینترنت ،در مقياس باال توزیع شود .این به

ميليون پتنت فعال در  022دفتر ملي ثبت اختراع وجود دارد،

کاربران اینترنت ،معدن ارزشمند و بيپایاني از اطالعات

با این وجود با توجه به عدم وجود یک ثبت مرکزي و

ميدهد .در هر صورت صاحبان حق کپي رایت ،در این

دشواري ردیابي و رهگيري مالكيت این پتنتها ،بازار پتنت به

خصوص چندان خوش شانس نبودهاند .کنترل بر مالکيت

شدت پيچيده و مبهم شده و به سختي ميتوان ثبت

معنوي خود را از دست داده و از لحاظ مالي ،با دشواري مواجه

اختراعات و مالکين آنها را ردیابي نموده و ارزش این

شدهاند .قراردادهاي هوشمند ،ميتوانند از حق کپي رایت

اختراعات را تعيين نمود .در این راستا ميتوان از ظرفيتهاي

محافظت به عمل آورده و فروش آثار هنرمندان به صورت

سيستم بالکچين براي رهگيري و ارزشگذاري پتنتها

آنالین را خودکار سازند؛ به این ترتيب ریسک کپي و توزیع

استفاده نمود .در همين راستا ،شرکت ايپيوي که نخستين

دوباره توسط خریداران نيز از بين ميرود.

شبکه پتنت مبتني بر بالکچين در جهان محسوب ميشود،
معتقد است که دشواري رهگيري و شناسایي پتنتها موجب
شده است که تنها دو درصد از پتنتهاي به ثبت رسيده به
مرحله تجاري سازي برسد و جهت حل این مشکل از سيستم
بالکچين بهره برده است .فناوري بالکچين همچنين ممکن
است براي اثبات استفاده از حق ثبت اختراع جالب باشد .شبيه
به عالئم تجاري ،پروندههاي اختراعات پيشين در دفتر کل

استفاده از بالکچين در حوزه کپي رایت ،یکي از پرکاربردترین
استفادههاي این فناوري در حفاظت از حقوق مالکيت فکري و
معنوي است .این فناوري قادر است تا یک پایگاه داده غير
متمرکز و امن را براي ذخيره و نگهداري آثار هنري
(بهخصوص انواع دیجيتال آن فراهم کرده و متادیتاي هر یک
از این آثار را در بالکهاي مربوطه ثبت کند .برنامههاي
رمزگذاري شده همچنان فراداده یا متادیتا ،دادههایي که
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جزئيات یک داده دیگر را تشریح ميکنند را جمعآوري کرده و

امروزه کارآفرینان صنایع در سراسر جهان این پيشرفت را

در معرض نمایش قرار ميدهند .متادیتا شامل اطالعاتي از

تحسين ميکنند .امکان ارتباطات دیجيتالي غير قابل تصور،

قبيل زمان ارسال پيام ،شناسایي شخصي که پيام را دریافت

جدید و قدرتمند وجود دارد .از فناوري بالکچين اغلب

ميکند و زمان دریافت پيام ميباشد .متادیتا اطالعات زیادي

بهعنوان ستون فقرات براي یک الیه تراکنش در اینترنت و

را در اختيار شرکتها قرار ميدهد که ميتوانند در راستاي

بنيان گذار اینترنت ارزش ،توصيف ميشود (صادقي و

اهدافشان از آنها استفاده کنند و توسط دولتها نيز به راحتي

همکاران.)20 :0931 ،

قابل دسترسي هستند (اسماعيلي و همکاران.)29 :0931 ،

فناوري بالکچين راهي کارآمد براي تعيين تاریخ سوابق آثار

در فناوري بالکچين و پایگاه دادهاي که بر اساس آن ساخته

است .یکي از مهمترین چالشها تعيين مالکيت یک اثر است،

شده است ،ثبت و ضبط آثار هنري و تأیيد هویت آنها ،با

در سيستم ثبت حق اختراع ،طرح یا عالمت تجاري همواره

سهولت ،سرعت و دقت بيشتري صورت ميگيرد .در نتيجه،

یک سيستم ثبت وجود دارد اما در کپي رایت هيچ سيستمي

حتي اگر حق مالکيت یک اثر از بين برود یا زمانش تمام

وجود ندارد.

شود ،یک نسخه اصلي از آن اثر ،در پایگاه داده مبتني بر
بالک چين ،به نام توليد کننده و صاحب حقوق اصلي آن باقي
خواهد ماند.

محافظت از حق چاپ از زمان ایجاد اثر شروع ميشود.
بنابراین ثبت این حق در یک دفتر توزیع شده غير متمرکز
ميتواند دليل خوبي براي دارندگان این حق باشد .بالکچين

در بحث فناوري بالکچين ،کليد خصوصي رمزنگاري شده

همچنين ميتواند براي هميشه اثبات محتواي اثر واطالعات

یک ابزار مالکيت قدرتمند را فراهم ميکند که نيازهاي احراز

مربوط به انتقال مالکيت را به همراه داشته باشد .به طور

هویت را برآورده ميکند .داشتن یک کليد خصوصي به معناي

معمول ،فناوري بالکچين ميتواند در زمينه موسيقي بهدليل

مالکيت است .این نيز یک شخص را از به اشتراکگذاري

غير متمرکز بودن کمک کند ،ميتواند اطالعات موسيقي

اطالعات شخصيتر از آنچه براي تبادل نياز است مستغني

(تاریخ ایجاد ،سوابق وظایف و غيره) را ثبت کند .عالوهبر این،

ميکند .تأیيد اعتبار کافي نيست ،حتي داشتن مجوز ،دارا

سازمانهاي مدیریت حقوق جمعي این امکان را دارند به

بودن پول کافي براي انجام تراکنش و سایر موارد نيز به

منظور محافظت بيشتر از اثر اطالعات را جمعآوري کنند.

اعتمادسازي نياز دارند و براي این کار نياز به یک شبکه توزیع
شده نظير به نظير است و همين شبکه از فساد یا شکست
مجموعه جلوگيري ميکند .این شبکه توزیع شده نيز باید در
کار حسابداري قابل اجرا باشد و از همه مهمتر امنيت آن باید
تضمين شده باشد .تأیيد تراکنشها نتيجه اجراي قوانين

یک مسأله مهم در قانون مالکيت صنعتي ،نمایش استفاده از
حقوق است ،شرط الزم براي حفظ حق انحصاري اعطا شده
توسط دولت .در واقع ،استفاده درست یا به طور عام استفاده
واقعي از آن است که در تجارت اغلب امري دشوار است.

پروتکل توسط تمام شبکه است .تأیيدیه و مجوز ارائه شده در

اغلب در دادگاهها فناوري بالکچين ميتواند به طور کلي به

این راه ،بدون نياز به اشخاص ثالث ،امکان تعامل در دنياي

حل این مشکل کمک کند به این نحو که آثار حقوق مالکيت

دیجيتال را فراهم ميکنند.
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فکري در دفتر مرکزي غير متمرکز ثبت ميشوند (فرقان

تجاري و یا حق نسخه برداري براي بار اول در بازار عرضه

دوست و همکاران.)03 :0931 ،

ميشوند و بهدنبال آن ،یعني بعد از معامله اولي ،مجدداً و

بنابراین بالکچين منجر به اثبات مالکيت ميشود .همانطور
که در باال ذکر شد ،بالکچين یک مزیت قابل توجه کاهش
جرم و تقلب است ،اما یکي دیگر از استفاده کليدي براي
بسياري از خرده فروشان ،اثبات پروانه است .توانایي بيتردید
آن ثابت ميکند که چه کسي محصول را ساخته ،متعلق به
شخص خاصي است یا کاالهاي طراحي شده بوده بدین
صورت ارزش خود را افزایش ميدهد و اطمينان حاصل
ميکند که خریداران دقيًقا ميدانند که چه چيزي خریداري
ميکنند و چه چيزي ميتوانند ببينند.

بدون رضایت دارنده مالکيت فکري در بازار دوم عرضه
ميشوند .این نوع واردات یا تجارت سه حالت دارد :حالت اول
زماني است که شخص ثالث آن را از عمده فروش یا توزیع
کننده محلي ميخرد و سپس خود در بازار خارجي هم زمان
با شبکه توزیع و فروش مجاز توليد کننده عرضه ميکند .این
وضعيت زماني صورت ميگيرد که قيمت کاالي مورد بحث
در بازار محلي یا کشور صادر کننده کمتر از قيمت محصول
مزبور در کشور مقصد یا وارد کننده باشد .در این حالت تاجر
موازي در رقابت با توليد کننده یا توزیع کنندگان وي در بازار
خارجي یا بازار کشور مقصد قرار ميگيرد .وجود این نوع

در آینده بدون شک منبع کليدي در معامالت عتيقه ،دانستن

رقابت وضعيت انحصاري توليد کننده یا توزیع کننده مجاز را

تاریخچه موارد و ردیابي مواد و منشأ اقالم متعلق به آن است.

ضعيف و در نتيجه موجب کاهش قيمت محصول در بازار وارد

شرکت آرسنيک از بالکچين براي اثبات مالکيت براي

کننده ميشود (اسماعيلي و همکاران.)02 :0931 ،

سازندگان استفاده ميکند .هنرمندان ميتوانند از سيستم براي
انتشار آثار هنري دیجيتال استفاده کنند و خود را بهعنوان
سازندگان ثبت نام کنند .همچنين ميتواند فروش آثار هنري
را پيگيري کند ،به این معني که هر دو خالق و مالک به طور
دائمي ذخيره ميشوند .در صورت تمایل ميتوان از فردي
براي انتقال مالکيت معنوي استفاده کرد ،از حق فروش کار بر
روي هنرمند و یا نمایش حقوق براي یک دوره معيني از زمان
نيز استفاده ميشود .براي خرده فروشان مستقل ،این نوع
امنيت ميتواند به شدت در کاهش نگرانيها نسبت به

حالت دوم برعكس حالت اول است .در چنين حالتي ،قيمت
محصول (مثالً بهدليل کنترل دولت بر قيمت ،مثل دارو و یا
وجود نيروي کار ارزان در کشور مقصد و وارد کننده در بازار
وارداتي ارزانتر از قيمت آن در کشور مبدأ ،یعني بازار محلي
کشور صادر کننده است .در این فرض ،تاجر موازي کاال را به
قيمت ارزان از بازار کشور خارجي ميخرد و آن را با قيمتي
ارزانتر از قيمتي که مالک یا توليد کننده اصلي آن را در بازار
محلي عرضه کرده است ،ميفروشد.

مالکيت و حتي جلوگيري از ادعاهاي کپي رایت مفيد باشد

حالت سوم که در آن ،واردات موازي به صورت غير مستقيم

(مخترع و همکاران.)11 :0931 ،

صورت ميگيرد و آن زماني است که بازار صادر کننده ،بازار

 -0-9کاربرد بالکچين در جلوگيري از واردات موازي و
رقابت ناسالم
واردات موازي زماني صورت ميگيرد که محصوالتي که
تحت حمایت مالکيت فکري هستند مثل حق اختراع ،عالئم

کشور مبداء (مثالً کشور الف) نباشد ،بلکه بازار خارجي کشور
دیگري (مثالً کشور ب) باشد که تاجر موازي کاال را از این
بازار از توزیع کننده مجاز مالک یا توليد کنند ميخرد و سپس
آن را در بازار کشور ثالثي (مثالً کشور ج) هم زمان و در
رقابت با صادرات توزیع کننده اصلي عرضه ميکند .این
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وضعيت زماني صورت ميگيرد که قيمت کاال در بازار کشور

عدم اصالت کاالها را در اختيار ندارد .بالکچين بهعنوان

ب ارزانتر از قيمت آن در بازار کشور عرضه ميشود

دفتري قابل اعتماد در این زمينه بسيار مفيد است ،استفاده از

(اسماعيلي و همکاران.)04 :0931 ،

زنجيره بلوکي براي ذخيره اطالعات کاالها به کاربران و

از حيث قانوني مانعي براي عرضه یا واردات موازي کاال در
بازار کشور وارد کننده وجود ندارد .زیرا بر اساس زوال (یا
فروش اول) به محض این که محصول در بازار عرضه شد،
مالکيت دارنده حق مالکيت فکري و نسبت به محصول
معامله شده زایل ميشود .با اینحال ،کشورها بر اساس اوضاع
و احوال اقتصادي و هدفهایي که در این زمينه دنبال
ميکنند نسبت به حدود و ثغور این زوال اتفاق نظر ندارند.
برخي کشورها مثل ایاالت متحده که از سطح توسعه صنعتي
باالیي برخوردارند و اکثر توليد کنندگان و دارندگان مالکيت
فکري (مثل حق اختراع ،عالمت تجاري و حق نسخهبرداري)
(به خصوص در صنعت داروسازي) از اتباع آن کشورند ،تالش
دارند براي حمایت از آنها زوال را تا قلمرو ملي محدود کنند
و بر آن اساس به توليد کنندگان خود این حق را بدهند که از
واردات موازي کاالها جلوگيري کنند .توانایي فناوري
بالکچين در ردیابي محصوالت غير قابل تقليد ،باعث ميشود
که صاحب برند ،تعهدات قراردادي خود را با توجه به نقاط

مشتريها این امکان را ميدهد که اصالت کاالها را به
صورت فوري بررسي کنند .در واقع با نصب یک بارکد بر
روي هر محصول و ثبت مجدد آن در یک بالکچين عمومي
ميتوان محصوالت را حتي پس از فروش آنها ردیابي کرد،
این امر عالوه بر اینکه سرعت را تأمين ميکند ،اطالعات
مربوط به تعداد کاالهاي فروخته شده به خرده فروشها و
سایر اشخاص را ممکن ميکند و این امر باعث ميشود که
تأمين کنندگان مطابق با نيازهاي مصرفکنندگان کميت و
کيفيت کاالهاي خود را تأمين کنند .همچنين استفاده از
سيستم بالکچين براي خرده فروشها نيز مفيد خواهد بود،
زیرا خرده فروشها تنها با باز کردن یک کيف پول جدید بر
روي بالکچين مربوطه امکان ردیابي کاالها حتي پس از
فروش آنها را دارا ميشوند .به عبارت دیگر قراردادهاي
هوشمندي که بر پایه بالکچين (مثالً اتریوم توسعه داده
ميشوند ،از وقوع هر گونه جعل و تقلب جلوگيري ميکنند
(دهقاني و همکاران)00 :0455 ،

نشت در سيستم توزیع و تأمين ،اجرا کند و از واردات موازي

قراردادهاي هوشمند به خریداران و فروشندگان اجازه ميدهند

یا ایجاد بازار سياه ،ممانعت به عمل آورد (صادقي و همکاران،

با تنظيم گزارههاي شرطي «اگر سپس» اطمينان حاصل کنند

.)21 :0931

که ادامه توافق تنها با محقق شدن و تکميل مرحله قبل

 -4-4اجراي قانون و جلوگيري از تقلب به کمک قراردادهاي
هوشمند در بستر بالکچين
آخرین و شاید مهمترین ویژگي حقوق مالکيت فکري قابليت
اجراي آن است .براي برخورداري کامل از یک حق فکري
دارنده حق باید بتواند با هماهنگي پليس و ماموران گمرکي
حقوق خود را به طور مستمر اجرا کند .در اقتصاد جهاني
مدرن شناسایي کاالهاي تقلبي مسأله مهمي است و ماموران
گمرکي و پليس همه ابزارهاي الزم براي تشخيص اصالت یا

امکانپذیر است .مهم نيست که سایز یک قرارداد چقدر
کوچک یا بزرگ باشد ،در هر صورت هر دو طرف معامله با
کمک بالکچين از هر نوع تقلب و کالهبرداري در امان
خواهند بود و در عين حال هيچ نيازي به واسطه فيزیکي،
نظير شرکتها یا وکالي ثبت قرارداد ندارند .این جریان
هرچند به سود بازیگران مياني کسبوکار نخواهد بود ،ولي
زوایاي مختلف زندگي بشر را تغيير ميدهد .بالکچين امنيت
هویتهاي دیجيتال را تضمين خواهد کرد .عملکرد این
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جریان پيشرو از دو منظر قابل توجه است :نخست آن که به

مقامات مرزي است که تقلبي بودن محصول را بررسي و

کمک بالکچين مبارزه با تقلب بسيار آسان است ،زیرا این

تأیيد کنند .این روش ،همچنين قابل آموزش به مشتریان بوده

دفتر کل در هر لحظه بررسي و بهروزرساني ميشود و

تا بتوانند محصول تقلبي و اصيل را از هم تفکيک کنند

دادههاي آن توسط سيستمهاي متعدد توزیع شده ،تأیيد

(صادقي و همکاران.)21 :0931 ،

ميشود .دوم این که بالکچين به شرکتها اجازه ميدهد
شبکههایي با دسترسي محدود ایجاد کنند که این امر سطح
خدمات را در فضاي دیجيتال امروزي ارتقا ميدهد .فناوري
بالکچين در اصل براي مبارزه با تقلبهاي انتقال ارزهاي
رمزنگاري شده توسعه داده شد .اما به مرور زمان بسياري از
صنایع متوجه شدند که ميتوانند از این فناوري براي حفظ
امنيت داده ها ،مبارزه با تقلب و جعل بهخصوص در حوزه
مالکيت فکري و همچنين رفع نياز به واسطههاي کسب و کار
استفاده کنند (محمودي.)91 :0931 ،
فناوري بالکچين قادر است نشان دهد که چه کسي مالک
چه چيزي است و چه کسي مجاز و داراي صالحيت در
واگذاري مجوز بهرهبرداري است .این قابليت ،باعث ميشود
که مشتري با مصرف کننده ،یک محصول اصيل و مشخص
را از یک محصول تقلبي تشخيص دهد؛ از آنجاکه در فناوري
بالک چين ،جزئياتي نظير نام مواد و فناوري استفاده شده،
مراحل و فرایند توليد از مواد خام و ...ميتواند در بالکها
بهعنوان اطالعات آن بالک گنجانده شود ،مصرف کننده قادر
خواهد بود تا با یک جستوجو ،خود اقدام به تأیيد اعتبار
محصول مورد نظر کند .اضافه کردن تگهاي قابل اسکن
بالکچين به محصوالت و مهر و موم ضد تقلب (چه به
صورت آشکار یا پنهان) ،یکي از موارد استفاده از این فناوري

بهطور خالصه ،بالکچين فناوري مدرني است که جایگزین
شخص ثالث تراکنشها ميشود و امنيت تعامالت ،تبادالت و
مشارکتها را تا حد بسيار زیادي افزایش ميدهد .بالکچين
حتي بين افرادي که به یکدیگر اعتماد ندارند ،فضاي امن و
شفافي ایجاد ميکند .شاید هنوز تا پذیرش و فراگير شدن
کامل این فناوري فاصله داشته باشيم ،اما زماني که این اتفاق
رخ بدهد ،بازار دیجيتال براي هميشه تغيير خواهد کرد و
تقریباً همه مردم ،از مزایاي آن منتفع خواهند شد.

با توجه به توسعه فناوريهاي جدید ،حقوق مالکيت بيشتر در
معرض جعل و تقلب قرار ميگيرد مثل کپي غير قانوني از
یک اصل محصول یا کپي غير قانوني از آثار تحت پوشش
حق چاپ صنعت موسيقي به خوبي نشان ميدهد که چگونه
بالکچين ميتواند ابزاري مفيد براي مبارزه با چنين مواردي
باشد .هنرمندان ميتوانند تمام اطالعات مربوط به ایجاد آثار
خود را در بالکچين ارائه دهند (بهعنوان مثال تاریخ ایجاد اثر
و مجوزهاي بالقوه) ،که همه در دفتر مرکزي غير متمرکز
قابل دسترسي است و این امر براي دارنده حق مالکيت فکري
یک مزیت عمده محسوب ميشود چراکه دیگر براي
دادخواهي نيازي به صرف پول و زمان نيست (دهقاني و
همکاران.)01 :0455 ،

منحصر به فرد است و ميتواند نقش مهمي در جلوگيري از

براي مثال یکي از کارکردهاي کاربردي بالکچين ،در زمينه

تقلب و کپي غير مجاز محصوالت داشته باشد .اگر صاحب

نساجي به این شکل است که یک تراشه حاوي اطالعات به

برند ،اطالعاتي راجع به ویژگيهایي که محصول اصيل او

صورت فراداده (مانند مبدأ یا ترکيب کاال) ميتواند به

حاوي آن است ،با گمرک به اشتراک گذارد ،در این صورت،

محصول متصل شود .سپس بر روي یک سيستم عامل بر

نداشتن چنين ویژگي در محصوالت مشابه ،راهي آسان براي

اساس فناوري بالکچين در اختيار توليد کنندگان و مصرف
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کنندگان که نياز به دانستن منشأ و ویژگيهاي آن تراشه

صاحبان برندها ترجيح ميدهند دادههاي اختصاصي خود را

دارنند گذاشته ميشود .مشتريهاي سفارشي در مورد منشأ

براي خود نگه دارند و آن را با دیگران به اشتراک نگذارنند و

محصول با مشکالت کمتري روبهرو ميشوند زیرا به آنها

بهدليل عدم همکاري پایگاههاي اطالعاتي است که مصرف

اجازه ميدهند با اسکن تراشه ،صحت کاال را تأیيد کنند .به

کنندگان نميتوانند برنامهاي روي تلفن خود نصب کنند و

این ترتيب محافظت از عالئم تجاري در برابر رفتارهاي

بارکد یک محصول را اسکن کنند تا ارزیابي کنند که آن

غيرقانوني تقویت خواهد شد (اعتماد و همکاران.)25 :0455 ،

محصول اصيل است یا خير و در واقع این عدم همکاري است

 -6مزایا و چالشهاي استفاده از بالکچين در مالکيت فکري
بزرگترین و سودمندترین پتانسيل براي استفاده از بالک

که باعث ميشود صاحبان حقوق فکري از تكثير تقلبي
کاالهاي خود رنج ببرند.

چين ،توسعه فرایند ثبت حقوق مالکيت فکري است ،که

نتيجهگيري

امکان دستيابي به حقوق مالکيت فکري اشخاص را بدون

امروزه با توسعه فناوري استفاده از ابزارهاي الکترونيکي

دخالت انسان یا حتي نياز به مؤسسه و نهادي فراهم ميسازد.

سرعت گرفته است یکي از این فناوريهاي جدید در ابتداي

در واقع فناوري بالکچين به دارندگان حق فکري کمک

قرن  01فناوري بالکچين بود که اولين بار بهعنوان فناوري

ميکند تا با ارائه روش سادهتري حق خود را اثبات کنند و از

اصلي بيت کوین در نظر گرفته شد .فناوري بالکچين

آن محافظت کنند .اما بایستي پذیرفت که این امر حتي در

جدیدترین نوع بسترهاي عمومي است که از فناوري

کشورهاي مثل ایاالت متحده امریکا ،چين ،آلمان و ژاپن که

رمزنگاري دادهاي بهرهمند است و به جهت برخورداري از این

پيشگامان این فناوري هستند در کمتر از  12سال آینده نهایي

فناوري داراي شاخصههایي از جمله نامتمرکز و گسترده بودن

نخواهد شد .چالش اصلي این فناوري دشواري توضيح و درک

ميباشد که پيادهسازي آن در نظام حقوقي ميتواند منجر به

پيچيدگيهاي آن است .امروز بيشتر کشورها حتي چالشهاي

ایجاد تحوالت فراوان در صنعت ،اقتصاد ،ایجاد دولت

مربوط به جعل و تقلب آنالین را درک نکردهاند بنابراین

الکترونيکي و نظایر آن شود ،بالکچين با مفهوم نسبتاً پيچيده

مقامات و مجریان قانون بيش از هر چيز نيازمند آموزش

اش ،ميتواند آغازي براي تغيير طوالني مدت در صنایع

هستند .چالش دیگري که منتقدان به آن اتفاق نظر دارند این

گوناگون باشد .به جهت خصيصههاي منحصر به فرد این

است که اندازه دادههاي ایجاد شده بسيار زیاد است و از آنجا

فناوري کشورهاي زیادي به فکر پياده سازي این فناوري در

که کاربران سيستم نيز گرههاي آن بالکچين هستند هریک

زمينههاي مختلف از جمله حوزه قراردادي و مالکيتهاي

از آنها نياز به ذخيره مقادیر زیادي از اطالعات دارند .این

فکري ميباشند .با بررسي امور فني و ویژگيهاي این فناوري

موضوع با رشد و توسعه فناوري قابل حل است (آقامحمدي و

دریافتيم که قطعاً جهت پيادهسازي آن در نظام حقوق با

همکاران .)01 :0931 ،همانطور که امروزه درایوهاي فلشي

مشکلي مواجه نخواهيم شد زیرا که قراردادهاي هوشمند

ارایه شده است که قابليت ذخيره سازي دو ترابایت اطالعات

کامالً منطبق با اصول کلي قراردادهاي نظام حقوقي ما

را دارد ،بنابراین با رشد روز افزون تکنولوژي دغدغه فضاي

ميباشد ،اما این امر کافي نيست و جهت استفاده از تمام

کافي براي دادههاي فكري امري بيهوده است .همچنين دليل

ظرفيتهاي این قرارداد الزم است که زیر ساختهاي الزم

این که امروزه یک پایگاه داده واحد وجود ندارد این است که

جهت تدوین قوانين و مقررات فراهم شود و بایستي تصویب
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قوانين و الزام مراجع صالحيتدار و نظارت بر حسن اجراي

تأکيد شده است ،بنابراین در آیندهاي نه چندان دور بالکچين

قوانين جز اولویتها باشد .در زمينه قراردادهاي هوشمند،

بهعنوان بستري جایگزین صفحه گسترده جهاني خواهد شد

خالء قوانين وجود دارد اما خوشبختانه در سالهاي اخير

که کشورها خواه و ناخواه ملزم به پياده سازي آن در نظام

گامهایي جهت پذیرش این فناوري و به رسميتانگاري آن

حقوقي خود خواهند شد.

برداشته شده است بهعنوان مثال آیيننامه اجرایي استخراج
فراوردههاي پردازشي رمزنگاري شده گواهي بر این مدعا
است .هنوز با صراحت نميتوان از انقالبي بودن این فناوري

مالحظات اخالقي :در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر،
صداقت و امانتداري رعایت شده است.

سخني گفت؛ با این حال ،نميتوان از رشد و تکامل سریع آن

تعارض منافع :در این مقاله هيچگونه تضاد منافعي وجود

و استقبال و اهتمام دولتها و سازمانهاي بزرگ بين المللي،

ندارد.

در بررسي و توسعه آن ،چشم پوشي کرد.
عليرغم کاربردهاي زیادي که فناوري بالک چين ،در حوزه
حفاظت از حقوق مالکيت فکري ميتواند داشته باشد ،اما
همچنان در مورد زیرساختهاي الزم براي اجرایي کردن این

سهم نویسندگان :نگارش متن توسط نویسنده صورت گرفته
است.
تشکر و قدرداني :از کليه کساني که براي نگارش این مقاله ما

کاربردها ،ابهاماتي وجود دارد .اخيرا سازمان تنظيم مقررات

را یاري رساندند ،تشکر و قدرداني مينمایيم.

صوت و تصویر فراگير در فضاي مجازي در صدد تصویب

تأمين اعتبار پژوهش :این پژوهش فاقد تأمين کننده مالي

طرح ثبت زماني محتواي صوت و تصویر فراگير مبتني بر
فناوري بالکچين است که این امر گام مهمي در حوزه
حفاظت از مالکيتهاي فکري است ،به طور کلي با مطالعه،
بررسي و ایجاد شفافيت بيشتر در این حوزه که باید به دور از
هياهوهاي معمول و تصميمات شتابزده باشد ،ميتوان در
رفع ابهامات مربوط به اجرایي شدن این فناوري ،اهتمام
داشت و به این ترتيب ،با توجه به پتانسيلهاي این فناوري،
به آینده استفاده از آن در حفاظت از حقوق مالکيت فکري،
بسيار اميدوار بود .آثار منتشر شده در بستر بالکچين به
محض نشر مورد حمایت قوانين بينالمللي از جمله
کنوانسيون برن و سایر معاهدات وایپو قرار گرفته و کشورها
ملزم به حمایت از اثر منتشر شده ميباشند .در بسياري از
قوانين بينالمللي از جمله مواد  11و  04معاهده کپي رایت
وایپو بر پياده سازي ابزارهاي جدید و بهرهمندي از
فنآوريهاي نوین در جهت حمایت از حقوق معنوي افراد

بوده است.
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الفقهيه ف ي ش رح الروض ه البهيه .ق م :دار الفق ه للطباع ه و

 -طوس ي ،ابوجعف ر محمد ب ن حس ن ( .)0451المبس وط

النش ر.

ف ي فق ه االمامي ه .ته ران :المکتب ه المرتضوی ه إلحي اء

 -جبع ي عامل ي (ش هيد ثان ي) ،زی ن الدی ن ب ن عل ي

اآلث ار الجعفریه.

( .)0409مس الک االفهام إلي تنق يح ش رائع االس الم .ق م:

 -فاض ل هندي ،محمد بن حس ن ( .)0401کش ف اللث ام و

مؤسسه المعارف االسالميه.

االبهام عن قواعد االحکام .قم :مؤسس ه النش ر االسالمي.

 -جعفري لنگرودي ،محم د جعف ر ( .)0911حق وق خ انواده.

 -كاتوزیان ،ناصر ( .)0911دوره حقوق مدني خانواده (نكاح و

تهران :کتابخانه گنج دانش.

ط الق ،رواب ط زن و ش وهر) .تهران :شركت سهامي انتشار.

 -حرعاملي ،محم دبن حس ن ( .)0939وس ایل الش يعه ال ي

 -كاتوزیان ،ناص ر ( .)0934ق انون م دني در نظ م حق وقي

تحصيل مسائل الشریعه .بيروت :دار احياء التراث العربي.

كن وني .ته ران :بني اد حقوقي ميزان.

 -حل ي (عالم ه حل ي) ،حس ن ب ن یوس ف ( .)0405ارش اد

 -کاتوزیان ،ناص ر ( .)0935مب اني حق وق عم ومي .ته ران:

االذهان الي احکام االیمان .قم :مؤسسه نشر.

دادگستر.

 -حل ي (عالم ه حل ي) ،حس ن ب ن یوس ف ب ن مطه ر

 -مدني كرم اني ،عارف ه ( .)0930روی ه قض ایي در دع اوي

( .)0409قواع د االح کام ف ي معرف ه الح الل و الح رام.

خانوادگي .تهران :نشر پایدار.

ق م :مؤسس ه النش ر االسالمي.

 حلي (محق ق حل ي) ،جعف ر ب ن حس ن ( .)0451ش رائعاالس الم ف ي مس ائل الح الل و الح رام .ق م :مؤسس ه
اسماعيليان.
 خویي ،سيد ابوالقاسم ( .)0405منهاج الصالحين .ق م :نش رمدینه العلم.

 مطه ري ،مرتض ي ( .)0910نظ ام حق وق زن در اس الم.ته ران :انتش ارات صدرا.

 مهدوي کني ،محمّدرضا ( .)0910نقطههاي آغاز در اخ القعملي .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي.

هادي ملک10 /

بررسي حقوقي نقش بالکچين در قراردادهاي...

 -مهدوي ،محمدصادق و صبوري خرمشاهي ،حبيب (.)0912

 -نجف ي (ص احب جواه ر) ،محم د حس ن (.)0911

«بررس ي س اختار توزی ع ق درت در خ انواده» .مطالع ات

جواهرالکالم ف ي ش رح ش رائع االس الم .ته ران :المکتب ه

اجتماعي روانشناختي زنان.10-21 :)2(0 .

االسالميه.

 -مهرپور ،حس ين (« .)0911بحث ي پيرام ون قض اوت زن».

 -نيكپ ي ،امي ر و پوی ا ،رض وان (« .)0930جامع هشناس ي

مجله تحقيقات حقوقي.15-3 :20 ،

تح ول خ انواده در ای ران (بررس ي ابع اد اجتماعي و حق وقي

 م ومن س بزواري ،محم د ب اقر ب ن محم د (.)0213کفایةاالحکام .اصفهان :مدرسه صدر مهدوي.

الیحه حمایت خانواده)» .جامعهشناسي ت اریخي-090 :)0(4 ،
.013

