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آیــدا پیغامى-شــهروند حقوقى| حتما 
شــما هم در ســطح شــهر براى یک بار هم که 
شــده فولکس آبى رنگى که مشــغول به فروش 
نوشیدنى هاى سرد و گرم اســت را دیده اید. این 
فولکس که در نوع خود ایده اى جدید به حســاب 
مى آید، در آغــاز کار مانند بســیارى از ایده هاى 
نو و جــذاب افراد زیــادى را جذب خــود کرد و 
این موضوع تا جایى ادامه داشــت که باعث شــد 
فولکس هاى رنگارنگ دیگرى هــم با همان ایده 
در سطح شــهر به فروش مواد غذایى و خوراکى 
بپردازند. ایده اى که نخستین بار از ذهن یک زوج 
جوان بیرون آمد و ســپس منجر به فراگیرى در 
تهران و شهر هاى دیگر شد. در قانون هیچ تعریفى 
براى ایده و ثبت آن وجود نــدارد و اغلب افرادى 
که ایده نویى را خلــق مى کنند، معموال فکر ثبت 
ایده شــان را همان نخســت به  طور کل فراموش 

مى کنند؛ زیرا قانون فقط در مورد ثبت اختراع 
وجــود دارد و در این بین هیــچ صحبتى از 

ایده به میان نیامده است.
اختــراع نتیجه فکــر فرد 
یــا افــراد اســت کــه براى 
یــا  فرآینــد  نخســتین بار 
فــرآورده اى خــاص را ارایه و 
مشکلى را در یک حرفه ، فن ، 
فناورى ، صنعــت و مانند آنها 
ایــن جمله  حل مى  کننــد؛ 
را مــاده یــک قانــون ثبت 
 1386 مصــوب  اختراعــات 
در تعریــف اختــراع مى دهد. 
همان طور که مشــخص است 
در مــواد ایــن قانــون هیچ 
تعریفى براى ایــده و ثبت آن 
وجود ندارد و حتــى خارج از 
این قانون هیچ قانون مجزایى 

در مورد ایده وجــود ندارد و ایده هــاى افراد در 
کشــور به راحتى به تاراج مى رود و قابل پیگیرى 
نیست. با وجود این در صورتى که قانون مشخصى 
هم براى اختراعات وجــود دارد، باز هم در زمینه 
اختراع ســرقت هایى صورت مى گیــرد و حتى با 
وجود اینکه قانون در این مورد بســیار مشخص 
و شــفاف عمل مى کند، ولى در اکثــر اوقات چه 
در فضــاى مجازى و چه در دنیاى واقعى شــاهد 
افرادى هســتیم که از ســرقت ها و مشکالتى که 
بــراى کتاب و اختــراع به ثبت رسیده شــان رخ 
مى دهد، شاکى هســتند. به این ترتیب شاید این 
ســواالت در ذهن بســیارى از افرادى که درگیر 
ثبت اختراع و ایده شان باشــند، به وجود  آید که 
با وجود اینکه قانون ثبت اختراعات قانون کاملى 
است، پس چرا همیشه شاهد سرقت هایى در این 
زمینه هستیم و اگر سرقتى در برابر اختراعى که 
ارایه دادیم، رخ داد چــه اقدامى باید انجام دهیم 
و اساســا قانون مالکیت معنوى چــه حمایتى از 
افرادى که اختراعى را به ثبت مى رســانند، انجام 

مى دهد؟ 
ثبت اختراع در قانون

محمدحســن کیانــى، رئیس مرکــز مالکیت 
معنوى ســازمان ثبت اســناد در بررسى قانون 
مالکیت معنوى به «شهروند» گفت: مالکیت فکرى 
دو شاخه اصلى دارد؛ یک شاخه مالکیت صنعتى 
و شــاخه دیگر مالکیت ادبى و هنــرى و حقوق 
مرتبط است. حوزه مالکیت صنعتى که مى خواهد 
از تراوشــات فکرى در عرصه صنعت به معنى اعم 
ظهور پیدا کرده و حمایت کند متولى آن سازمان 

ثبت اسناد و امالك کشور یعنى قوه قضائیه است. 
حــوزه مالکیت ادبــى و هنرى و حقــوق مرتبط 
حوزه اى اســت که به عنوان کپى رایت مرســوم 
است؛ البته متولى آن وزارت ارشاد است و قوانین 
و مقررات مــا محدود به قوانیــن پیش از انقالب 
 سال 48 و 50 است که متاســفأنه این قوانین با 
توجه به نیاز هاى روز به روز نشــده اســت؛ البته 
پیشگیرى تعریف شده که حدود 15 سالى است 
که بین دولت و وزارت ارشــاد و مجلس مى گردد 
لذا در حــوزه ادبى و هنرى قوانیــن ما منطبق با 
استاندارد هاى بین المللى نیست و حمایت ما هم 
در تولید ملى کامل نیست و در حوزه بین المللى 
عضو هیچ کدام از معاهدات بین المللى نیســتیم؛ 
اما حوزه مالکیت صنعتى که متولى آن ســازمان 
ثبت و قــوه قضائیه اســت که پیشــینه قوانین 
ما به  ســال 1304 بــاز مى گردد که نخســتین 
قانون و عالیم بود و  ســال 1386 قانون ثبت 
اختراعــات عالیم تجــارى و طرح صنعتى 
جایگزین قانون قبلى شــد. قوانین مالکیت 
صنعتــى مــا در حــال حاضر 
حمایت از اختراعــات و عالیم 
تجارتــى و طرح هاى صنعتى و 
منطبق  جغرافیایى  نشانه هاى 
با اســتاندارد هاى جهانى است 
در حوزه اختراع مى توان گفت 
نوآورى هایى کــه قانون جدید 
نســبت به قانون قبل دارد این 
اســت که در قانون قبل نظام 
ما نظام اعالمــى بود و به صرف 
ادعاهاى مختلف ثبت مى شــد 
و بررســى ماهیتــى از لحاظ 
معیار هاى جدید بــودن و گام 
ابتکارى و کاربرد صنعتى ســه 
شــرط اساســى اختراع است 
که در گذشــته نبود. از  سال 1386 که این قانون 
تصویب شد با آیین نامه 87 هم تصویب شده،  عمال 
هر اختراعى که تقاضاى ثبت مى شود از لحاظ آن 
سه شــرط از طریق مراجع همکار پژوهشگاه ها و 
مراکز علمى و دانشگاهى هر سه  بررسى مى شود 
و پس از احراز ماهیتى اختراع از لحاظ همان سه 
معیار به ثبت مى رســد و تا 20 سال پس از تاریخ 
اظهارنامه حمایت دارد البته همه کشور هاى دنیا 
وقتى اختراعى را ثبت مى کنند در قلمرو سرزمین 
خودشــان آن را حمایت مى کننــد و براى آنکه 
بتوانند از اختراعى در قلمرو فراسرزمین حمایت 
کنند در گذشــته معموال از کنوانسیونى استفاده 
مى کردند که به وســیله آن در کشور هاى هدف 
اختراع را در کشــور هاى دیگر حمایت مى کردند 
ولى خوشبختانه در سال هاى اخیر عضو معاهده 
پى سى تى شده ایم که این امکان را به کشور هاى 
عضــو داده به جــاى اینکه مختــرع در تک تک 
کشــور هاى عضو این معاهده اختراع خودش را 
ثبت کند، از طریق این معاهده مى تواند از طریق 
اظهارنامــه بین المللــى در اداره مالکیت معنوى 

اختراعش را در کشور هاى هدف دنبال کند. 
وى در ادامه افزود: در قانون جدید یک نوآورى 
دیگري که  وجود دارد، مجوز هاى اجبارى اســت 
که در قانون سابق نبود و در استاندارد هاى جدید 
در قوانین کشور ها پیش بینى مى شود کشورهایى 
که شــرایط آنها به نحوى اســت که نیاز به مجوز 
اجبارى باشــد در حوزه هایى که با منافع عمومى 
کشور درگیر است دولت مى تواند مجوز اجبارى 
صادر کند که این هــم نوآورى هاى قانون جدید 

است. افراد مى توانند اجازه بهره بردارى از اختراع 
را با حفــظ مالکیت به ده ها نفــر بدهید. مخترع 
ضمن اینکه مالکیت اختراع را براى خودش حفظ 
مى کند به چندیــن کمپانى اجــازه بهره بردارى 
مى دهد و به همان اندازه مبلــغ مى گیرد که این 
موضوعــات از نظر تجارى ســازى اختراع کمک 

مى کند.
مالکان اختراع حمایت مى شوند 

کیانى در پاسخ به این ســوال که اگر اختراعى 
نقض شــود و کسى از آن سوءاســتفاده کند چه 
ظرفیت قانونى براى پیگیــرى این تخلف وجود 
دارد، گفــت: اگر نقض حق اتفــاق افتاد، در مواد 
60 و 61 قانون جدید ضمانــت اجراى حقوقى و 
کیفرى پیش بینى  شده و اگر کســى این کار را 
کرد به موجب ماده 61  تعقیب کیفرى مى شــود 
و هم مجــازات نقدى و هم حبــس تعزیرى دارد 
و ضمــن اینکه صاحــب حق مى توانــد مطالبه 
خسارت کند. اینها ابزار هایى است که به مخترع 
این ظرفیت را مى دهد که بتواند در حریم امن از 

اختراع اســتفاده و آن را تجارى کند و به مرحله 
سودآورى برسد.

رئیس مرکز مالکیت معنوى در پاســخ به این 
ســوال که با وجود اینکه به گفته شما این قانون 
کامل اســت، ولى شــاهد ســرقت هاى فراوانى 
هســتیم؛ چرا این اتفاقات رخ مى دهد آیا ایرادى 
در این زمینه وجود دارد و یا مشــکل از فرهنگ 
اســت، گفت: مســأله ارتقاي آگاهــى عمومى 
موضوع بسیار مهمی اســت؛ هم آگاهى عمومى 
و خصوصى نســبت به اهمیــت مالکیت صنعتى 
و احترام بــه این نوع مالکیــت. همان طور که ما 
بــراى مالکیت آپارتمــان و خــودرو و... احترام 
قایل مى شــویم و به خود اجــازه نمى دهیم که 
وارد آپارتمان افراد شــویم، باید در مالکیت هاى 
معنوى و فکرى هم این توجه را داشته باشیم که 
متأســفانه در این ارتباط باید آگاهــى ارتقا یابد. 
مالکیت معنوى خــود کاال نیســت و از این بعد 
آسیب پذیر اســت. یک زمانى کاالیى را مى خرید 
و شــما مالک مالکیت معنوى این کاال نیســتید 

و مالک شــىء هستید و برند و نشــانه متعلق به 
یک کمپانى اســت. مالکیت معنوى خود شــىء 
نیســت بلکه دانش متبلور در شىء است. در این 
مورد باید جنبه فرهنگــى را تقویت کرد تا مردم 
به این موضوع توجه کننــد و به مالکیت معنوى 
افراد احترام بگذارند. سازمان ثبت در طول  سال 
سمینار و کارگاه آموزشــى با حوزه هاى مرتبط 
برگــزار مى کند. فکــر مى کنم وضع مــا از نظر 
اختراع به نسبت 10 سال گذشته و حتى پیش تر 
بهتر شــده کما اینکــه متعــدد مى بینید که در 

مجالت و روزنامه ها به این موضوع مى پردازند.
قانونى براى ثبت ایده وجود ندارد 

کیانى در پاســخ به این ســوال که اگر شخصى 
ایده اى داشته باشد، مى تواند آن را ثبت کند و آیا 
قانونى براى ثبت ایده در ایران وجود دارد یا خیر، 
گفت: آنچه که در قالب اختراع حمایت مى شــود 
یعنى اگر تراوش فکرى و ذهنى که بتواند آن سه 
شرط جدیدبودن و کاربرد صنعتى و گام ابتکارى 
را داشــته باشــد و عمال در عرصه صنعت بتواند 

قابل ساخت و استفاده شود؛ اگر آن ایده  بتواند با 
این سه شــرط به صنعت وارد شود، به آن اختراع 
گفته مى شود؛ ولى خود ایده صرف قابل حمایت 
نیست. البته در برخى از کشور ها بانک هایى ایجاد 
شــده به عنوان بانک ایده و افراد ایده خودشــان 
را به متولــى حاضر در آن بانک قــرار مى دهند و 
آن متولــى ایده ها را با افراد مطــرح مى کند و به 
اشــتراك مى گــذارد و روى آن ســرمایه گذارى 
مى کند. البته الزم اســت بدانید که ایده اى که به 
نتیجه برســد و وارد صنعت شود در قالب اختراع 
حمایت مى شــود. برخى از ایده ها ایده فضایى و 
صرف هستند و امکان اجراى این ایده امروز وجود 
ندارد و افراد بایــد روى آن کار کنند تا تبدیل به 
اختراع شود. آنچه که مسلم است در نظام حقوقى 
ما ایده اى که تبلور پیدا کند و در عرصه صنعت و 
تجارت بــه معناى اعم ظهور پیدا کند و مشــکل 
فنى را برطرف کنــد، ثبت و حمایت مى شــود. 
ایده در اکثر کشــور ها در قالب مالکیت صنعتى و 

اختراع قابل حمایت نیست.

بدانیم
روزنامه شهروند با هدف باال بردن دانش حقوقى 
خوانندگان، در ستون «بدانیم» سواالت و پاسخ هاى 
متداول حقوقى و قضائى شــهروندان را منتشــر 

مى کند.
   شخصی که یک چشمش کور است و به نحوي 
اقدام به اخذ گواهینامه رانندگی عادي کرده 
است، آیا عمل او جرم است یا خیر؟ در صورت 
منفی بودن جواب آیا تصور وقوع جرم در مورد 

متصدیان مربوطه وجود دارد یا خیر؟
چنانچه شخص مزبور براي دریافت گواهینامه 
به وسایل متقلبانه متوسل شده باشد، حسب مورد 
باید نسبت به تعقیب وي اقدام شود؛ مثال اگر گواهی 
پزشکی جعل کرده باشد جرم وي جعل و استفاده 
از سند مجعول است ولی اگر به هیچ یک از وسایل 

مجرمانه متمسک نشده باشد و وفق ضوابط به وي 
گواهینامه داده باشند، عمل وي فاقد وصف کیفري 

است.
  خودروهاي سنگین در سطح شهر به صورت 
گسترده تردد و توقف می کنند. نیروي انتظامى  
تاکنون با جریمه کردن آنها موفق به جلوگیري 
از این امر نشده  اســت. این در حالی است که 
شهروندان به شدت معترضند و بعضا کامیون ها 
حامل کود حیوانی هســتند و ساعت ها کنار 
منزل خودشان در ســطح شهر توقف دارند و 
موجبات اذیت و آزار و تهدید بهداشت را فراهم 

می آورند. آیا برخــورد دیگري با آنها متصور 
است؟

1- قســمتی از ســوال مطروحــه مربــوط به 
ناکارآمدي جریمه کردن کامیون هاي سنگین در 
مورد تردد و توقف خارج از مقررات آنهاست که این 
امر مربوط به مقررات مربوطه و احیانا ضعف آنهاست 
و موردي براي پاســخگویی این کمیسیون در این 

قسمت نیست. 
2- به موجب ماده 688 قانون مجازات اسالمى، 
 هر اقدامى  که تهدید علیه بهداشت عمومى  شناخته 
شود، ممنوع و قابل مجازات است، بنابراین چنانچه 
کامیون هاي حامل کود حیوانی طبــق نظر اداره 
بهداشت مشمول ماده فوق شوند متصدي آنها قابل 

تعقیب است.

پرسش و پاسخ حقوقى
نگاه

 طبق مــاده 1082 قانــون مدنــى، زن به 
مجرد عقــد مالک مهر (به فتــح میم) یا همان 
مهریــه مى شــود و مى تواند هر نــوع تصرفى 
در آن داشــته باشــد. پرداخت مهریه در سند 
ازدواج یا عندالمطالبه اســت یا عند االستطاعه 
کــه در هــر دو مــورد زن اســتحقاق مطالبه 
تمام مهریه را از شــوهر دارد و فقط در مهریه 
عنداالستطاعه زن باید استطاعت مالى شوهر را 
براى پرداخت مهریه اثبات کند و به این منزله 
نیست که زن مســتحق دریافت مهریه نیست. 
در مهریه عندالمطالبه نیز با مطالبه زن (دادن 

دادخواســت مهریه) اگر مرد تــوان پرداخت 
یک جــاى مهریه را نداشــته باشــد، مى تواند 
دادخواست اعســار از پرداخت دفعى مهریه را 
تقدیــم دادگاه و تقاضاى تقســیط مهریه کند 
که در این صورت نیز با پذیرش اعســار شوهر، 
مهریه تقسیط مى شود و البته این هم به منزله 

عدم استحقاق زن در مهریه نیست. 
 مواردى که بــه زن مهریه تعلق نمى گیرد به 

شرح ذیر است:  
1- طبــق ماده 1089 قانــون مدنى، هر گاه 
عقــد ازدواج (دایم یا موقت) بیــن زوجین به 

دلیلى باطل بوده باشد و بین آنها نزدیکى واقع 
نشده باشد، زن حق مهر ندارد.

2- به استناد ماده 1101 قانون مدنى، هرگاه 
به دلیلى نکاح بین زوجین فســخ شــود و بین 
آنها نزدیکى واقع نشده باشد، زن مستحق مهر 
نخواهد بود. تنها اســتثناى آن فســخ به دلیل 
عنن بودن مرد اســت، یعنى مردى که توانایى 
عمل زناشویى نداشــته باشد که در این صورت 
با فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر خواهد بود.

3- هنگام طالق دختر باکره نیز توضیح داده 
شد که مهریه او نصف خواهد شد.

در چه شرایطى مهریه به زن تعلق نمى گیرد؟

محمدحسن کیانى، رئیس مرکز مالکیت معنوى در گفت وگو با «شهروند»:

زندان مجازات سارقین «ایده ها»

نفقه والدین نیازمند با کدام  یک از فرزندان است؟

پايان صفحه بندی:شروع صفحه بندی: زمان صفحه بندی:۱۶/۱۵- ۱۵/۴۵

شهروند حقوقى| تأمین مخارج زندگى والدین 
پیر و سالخورده که توان پرداخت هزینه هاى خود 
را ندارند، چگونه اســت؟ در رابطه با پرداخت نفقه 
کودکان زیاد شنیده ایم که والدین موظف به تأمین 
هزینه هاى فرزندان خود هستند. براى نمونه نفقه 
اوالد به عهده پدر اســت و پس از فوت پدر یا عدم 
قدرت او بر انفاق، به عهده پدربزرگ پدرى اســت. 
درصورت نبود پدر و اجداد پدرى یا عدم قدرت آنها 
نفقه به عهده مادر است و هرگاه مادر زنده نباشد، 
به عهده پدربزرگ مــادرى و مادربزرگ مادرى و 
همچنین مادربزرگ پدرى است که درفرض آخر، 
اگر بیش از یک نفر باشند، به طور مساوى نفقه بین 

آنها تقسیم مى شود.
بنابراین همان گونــه که نفقه کــودکان بر پدر 
و مادر واجب اســت، در زمان کهنســالى والدین 
فرزندان موظف به پرداخــت نفقه پدر و مادر خود 
هستند. اجتناب از این امر، مى تواند پیگرد قضائى 

به همراه داشته باشد.
فقها در رســاله هاى عملیه تصریــح کرده اند که 
بر مرد واجب اســت نفقه و مخارج پدر و مادر خود 

و پــدران و مادران آنان را اگرچــه باالتر نیز روند و 
فرزندان و نوه هاى خود را اگرچه پایین تر نیز روند، 
«مانند نبیره و نتیجه » بپردازد (مرد باشــند یا زن، 
کوچک باشــند یا بزرگ، مسلمان باشند یا کافر) و 
پرداخت مخارج به غیراینها از نزدیکان بر انســان 
واجب نیســت، اگرچه مستحب اســت، به ویژه به 

آنان که از وى ارث مى برند.
در تحریرالوســیله، امام خمینی، ج 2، باب نفقه 
االقارب نیز آمده که  نفقه و تأمیــن زندگی پدر و 
مادر فقیر بر فرزندان متمکن (چه پسر و چه دختر) 
واجب است و باید به طور مساوي دراین امر شرکت 
کنند. بنابراین مادر تهیدستی که داراي دوفرزند، 
یکی پســر و دیگري دختر اســت، نفقــه و تأمین 
زندگی او بر آن دو به طور یکســان واجب اســت و 
اگر یکی از این امر سرپیچی کرد، از دیگري ساقط 
نمی شــود، این حقی اســت که خداوند بر گردن 
فرزندان نهاده و اگر آنان از این امر خودداري ورزند، 
حاکم شــرع می تواند آنها را مجبور کند. این حکم 
فقهی و حقوقی نفقه اســت، اما مســأله احترام و 
نیکی به پــدر و مادر که نگهداري آنــان نیز از این 
قبیل به شــمار می آید، تنها یک واجــب الهی به 

شــمار می آید و حاکم نمی تواند فرزندان را مجبور 
به احسان و نگهداري پدر و مادر کند، بنابراین اگر 
مثال دختر با توافق و رضایت شــوهر به نگهداري 
مادر اقدام کند، خیر و برکت همراه با بهشت برین 
نصیب آنان خواهد شــد و اگر شــوهر موافق نبود، 
تکلیف از دختر ساقط اســت و می تواند مادر را در 
آسایشــگاه ســالمندان نگهداري کند (درصورتی 
که پســر خودداري کند) ولی همان گونه که ذکر 
شــد، حق تأمین زندگی و تهیه خوراك، پوشاك 
از آنان ساقط نمی شــود و باید پسر و دختر هزینه 
آسایشــگاه را برعهده بگیرند و اگر پسر سرپیچی 
کند، دختر می تواند شــکایت نماید و حاکم شرع 
پسر را مجبور به دادن نفقه کند. به  هرحال، تأمین 
زندگی مادر بر دوش پســر و دختر به طور یکسان 
می باشد و اگر خانه مربوط به داماد است و از بودن 
مادر درخانه ناراضی است، دختر نمی تواند از مادر 

خود درخانه شوهر نگهداري کند.
نفقه والدین در قانون مدنى

با نگاهى به قوانین مدنى نیز مشــخص مى شود 
قانونگذار نگاه ویــژه اى به این امر داشــته و نفقه 
والدین را درقوانین اجبارى قرار داده اســت. ماده 

1107 از قانــون مدنــی نیز نفقه را بدین شــکل 
تعریف کرده اســت: «نفقه عبارت است از مسکن 
و البســه و غذا و اثاث البیت که به طــور متعارف با 
وضعیت زن متناسب باشد و خادم درصورت عادت 
زن به داشــتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض 
یا نقصان اعضا». از نص ایــن دو ماده قانون معلوم 
می شود که نفقه تعریف نشــده،  بلکه مصادیق آن 
قید شده است و ماده 1204 مشمول تمامی اقارب 
به صورت کلی می شــود؛ اعم از فرزند، همسر،  پدر 
و مادر اما ماده 1107 با توجه به اشــاره کلمه زن 
در آن ماده فقط شامل همســر (زوجه) می شود و 
شــمول دیگري ندارد. به طور خاص، درمورد نفقه 
پدر و مــادر نیازمند و تنگدســت، در ماده 1200 
قانون مدنی نیز آمده است: «نفقه والدین با رعایت 
نســبت نزدیکی به عهده اوالد و اوالد اوالد است.» 
یعنی دربــاره وضعیت پدر و مــادر و پدربزرگ و 
مادربزرگ تنگدســت، تکلیف مشخص است که 
این امر بــه حکم قانون وظیفه فرزنــد یا فرزندان 
وي اعم از دختر یا پسر است و قانونگذار هیچ گونه 
استثنایی قایل نشــده و درصورت ناتوانی فرزند، 
تکلیــف پرداخت نفقه و هزینه هــاي زندگی آنان 

درصــورت تمکــن و توانایی مالی آنــان به عهده 
نوه  آنهــا اعم از پســر و دختر اســت. یعنی تمام 
نوه هاي پســري و همه نوه هاي دختري (چه پسر 
و چه دختر) مســئولیت قانونــی دراین  خصوص 
دارند، اما درخصوص ســایر بســتگان و خویشان 
که ناتــوان از پرداخــت هزینه هــاي زندگی می 
شوند، تکلیف چیست؟ با مراجعه به متون قانونی 
مرتبط با این موضوع مالحظه می شــود که ماده 
1196 قانون مدنی به روشــنی بیان می دارد: «در 
روابط بین نزدیکان نســبی در خط عمودي اعم از 
صعودي یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.» یعنی 
اینکه نسبت به بســتگان و خویشان نسبی اعم از 
خواهر و برادر و خاله و عمو و عمه و... برعکس آنان 
درصورت تمکن مالی موظفند؛ به برادر و خواهر و 
خواهرزاده و برادرزاده خود درصورت تنگدســتی 
و ناتوانــی نفقه بپردازنــد و مــاده 1198 قانون 
مدنی نیز به تعریف و تشــریح اشخاص موظف به 
پرداخت نفقه می پردازد که «فردي ملزم به انفاق 
اســت که توان پرداخت نفقه داشــته باشد. بدون 
اینکه در وضع معیشــتی اش دچار مشکل شود.» 
قانونگذار مالك تمکن و توانایی مالی اشــخاص را 

براي الزام آنان درمــورد پرداخت نفقه دراین ماده 
چنین بیان داشته: «... براي تشخیص تمکن باید 
تمامی تعهدات و وضع زندگی شخصی او درجامعه 
درنظر گرفته شود.» یعنی اگر کسی خود توانایی و 
دارایی اش کافی باشد که مخارج زندگی شخصی 
خودش را بپردازد، ملزم به پرداخت هزینه ســایر 
بستگان و خویشــان خود اســت، وگرنه وي نیز 

مسئولیتی دراین  خصوص ندارد».
ناتوانى درپرداخت نفقه

چنانچــه فرزندى خــود نیــز توانایــى مالى 
درپرداخت نفقه به والدینش را نداشــته باشــد، 
تکلیف از او ساقط مى شود و نمى توان او را به  دلیل 
پرداخت نکردن نفقه تعقیب کــرد؛ اما پدر و مادر 
مســتمند و نیازمند نفقه مى توانند براى مطالبه 
نفقــه خود از فرزند مســتنکف بــه دادگاه رجوع 
کنند، ماده 1205 از قانون مدنى توضیح مى دهد، 
درصورت اســتنکاف ازپرداخت نفقه چنانچه الزام 
کســى که پرداخت نفقه برعهده اوســت، ممکن 
نباشــد دادگاه مى تواند درصــورت مطالبه افراد 
واجب النفقه، بــه مقدار نفقه از اموال مســتنکف 

دراختیار آنان قرار دهد.

الزم است بدانید که ایده اى 
که به نتیجه برسد و وارد صنعت 
شود در قالب اختراع حمایت 
مى شود. برخى از ایده ها ایده 

فضایى و صرف هستند و امکان 
اجراى این ایده امروز وجود 
ندارد و افراد باید روى آن کار 
کنند تا تبدیل به اختراع شود


