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بها توجهه بهه جایگهاه نهوین ایهن نظهام         اما طبیعتاً ،اموال را به صود اصتیاص داده است
مبانی و ماهیت این دسته امهوال شهکل گرفتهه     دربارةر دکترین حقوقی مسائلی جدید د

را به صهود جلهب   های گوناگونی توجه اندیشمندان  مالکیت فکری امروزه از دیدگاه است.
دانش و  ۀثیری گیرا در گسترش و توسعأمالکیت فکری ت ،است. از دیدگاه اجتماعی کرده

 صتنرسهمیت شهنا   به ،علوم و فنون و افزایش سطح رفاه اجتماعی دارد. از دیدگاه سیاسی
مالکیت فکری باع  شده است تا کشورهایی که دارای سطح بهایی فنهاوری و تولیهدات    

کشهورهای   هها  بیشتر آنتولیدات که از این دسته  ةکنند بر کشورهای وارد ،فکری هستند
ههای صهود را بهر ایشهان      علمی یابند و از ایهن راه صواسهته   ۀطسل ،درحال توسعه هستند

امروزه مالکیت فکهری نقهش مهمهی را در     ،این از دیدگاه اقتیادی بر افزوند. کننتحمیل 
ای کهه اقتیهادهای    گونهه  بهه  د؛پیشبرد اهداف اقتیادی و تجاری کشورهای گوناگون دار

بهه آن سهوی مرزهها    صهود   (Intellectual Goods) مند جهان با صدور کایهای فکریتقدر
 . آورند دست می بهسود کالنی را 

اگراه در دکترین حقوقی کنونی پذیرفته شده است که پدیدآورنده مالک اثر فکهری  
 دارد( Property Rights) فکری صهود حقهوق مالکانهه    ةبر پدید ،باشد و به عبارتی صود می
فرآینهد تحیهیل ملکیهت     صیوصاما هیچ پژوهش مستقلی در  ،(33، ص9311)حبیبا، 

زیربنهایی   ةتنها یک پدیهد  وی نسبت به آثارش صورت نگرفته است. مالکیت صیوصی نه
ههای حقهوقی و    و مبنای بسهیاری از نظهام   أبلکه منش ،شود حقوق صیوصی محسوب می

تملک امهوال  ، مالکیت صیوصی تملک مباحات و در موارد مجاز أفلسفی بوده است. منش
بررسی مبانی اقتیادی، اجتماعی یا سیاسهی مالکیهت    ،اله حاضرعمومی است. موضوع مق

شناسهی مالکیهت فکهری اگهونگی      بلکه بر آن است تا از طریق مفههوم  ،باشد فکری نمی
حال مقدمهه ایهن    این . باکندنسبت به مال فکری صود را بررسی  هاحراز ملکیت پدیدآورند

توانند مال تلقهی   است که آیا آثار فکری در نظام حقوقی ما می پرسشبح  پاسخ به این 
مالیهت   به صورت صالصه اول مبح در  .تنظیم شده است مبح ند؟ این مقاله در دو شو

و در گفتار دوم فرآیند تحییل ملکیت اموال فکری نسبت  شده های فکری بررسی پدیده
کهه آیها    داده شهده اسهت  پاسهخ  و به این پرسش  گردیدهتحلیل  تجزیه وبه پدیدآورنده 

قهانون   941 ةدر مهاد  یادشهده  ۀهای فکری در قالب اسباب اهارگانه  سبب ملکیت پدیده
 نیاز به اصالح دارد؟ 941 ةگنجد یا اینکه ماد مدنی می
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 های فکری بررسی مالیت پدیده
آن بهر تمهامی آثهاری     ةنظام حقوقی مالکیت فکری نظامی بسیار گسترده است که سیطر

افکند. در ایهن راسهتا    گیرد سایه می های فکری انسان سراشمه می حوی از تراوشن که به
طهور سهنتی    ن این آثهار بهه  میاهای شکلی موجود  به دلیل گستردگی موضوعات و تفاوت

کلهی حقهوق مالکیهت ادبهی و      ۀاین نظام حقوقی را به دو شهاص  ةموضوعات تحت سیطر
(  Industrial Property) و حقوق مالکیت صهنعتی  (Literary and Artistic Property) هنری

، تهالش  اول نهارر بهه حمایهت از    ۀشهاص  (.29، ص9385)میرحسهینی،   کنند تقسیم می
هها،   ن کتهاب الفه ؤم مانند هنری های ابتکاری پدیدآورندگان آثار ادبی و فعالیت کوشش و
ههای   فعالیهت  دوم نهارر بهه حمایهت از تهالش و     ۀشاصو  ،ها عکاس ها، سازها، نقاش پیکره

. باشهد  صهاحبان صهناید در ایهن حهوزه مهی      و، طراحان صهنعتی  تجار ن،اابتکاری مخترع
نام برد کهه   (Sui Generis) سومی هم به نام نظام حمایتی صاص ۀاین باید از شاص بر افزون
ههای داده   نوین مثل پایگاه ۀده و نارر به آثار فناورانشتازگی در دکترین حقوقی مطرح  به

سهنتی   ۀهها بها معیارههای موجهود در دو شهاص      ای است که ماهیهت آن  اندرسانه یا آثار
تحت نظام حمایتی صهاص   ،گنجد و درنتیجه در نظام حقوقی مالکیت فکری نمی یادشده
 گیرند. قرار می
 دانههان حقههوق اسههت،فکههری ایسههت و ماهیههت آن اههه  ةاینکههه پدیههد صیههوصدر 
آن شکل گرفتهه اسهت.    بارةهای طوینی در و بح  اند کردهمطرح  را تفاوتیم های دیدگاه

که موضوع مالکیت فکری عمل ارسال پیام از سهوی نویسهنده بهه     شدهمثال مطرح  رایب
 شود لف نامیده میؤم ،گوید سوی مردم است و کسی که به این طریق با جامعه سخن می

اند که نظام حقهوقی مالکیهت فکهری     انین گفته( یا برصی دیگر 949، ص9381 ،)کانت
 ةاسهت کهه پدیهد    یبلکه شیئ ،پدیده فکری نیست ،دشو یو آنچه حمایت م نداردموضوع 

ده ش( یا در جایی دیگر مطرح 993، ص9383نیا،  )حکمت است نمود یافتهفکری در آن 
گهذار اعتبهار    قانون ۀوسیل اعتباری است که به است که موضوع مالکیت فکری امری کامالً

ههای   دیهدگاه ایهن نظریهات یها     همۀرسد  نظر می (. به32ص ،9338 ،)هگل گردیده است
فکری در ههر حهال یهک ایهز اسهت؛       ةزیرا پدید اند، نحوی مبهم موجود در این زمینه به

 ههای  دیهدگاه اسهت.   کردهحمایت  از آنرسمیت شناصته و  گذار آن را به ایزی که قانون
لکیهت فکهری دشهوار    بهر آنکهه راه را بهرای فههم ماهیهت موضهوعی ما        افهزون  گفته پیش
ارسال پیام فقب نارر به آثار ادبهی   ۀمثال نظری رایب داارند؛نقیی  بههرکدام  ،اند ساصته

فقدان موضوع کهه بهرای    ۀشود یا نظری اصتراع نمی همچونو هنری است و شامل آثاری 
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 فکری وجهودی کهامالً   ةاراکه پدید ،مردود است فکری استقالل قائل نیست کامالً ةپدید
 از شیئی دارد که در آن به منیه رهور رسیده است. مستقل
فکهری   ةجای پرداصتن به موضوعات فرعی باید گفهت کهه پدیهد    رسد که به نظر می به

 ایزی که همانند یک مال مهادی نظیهر پوشهاح محتهرم و     ؛صود یک ایز مستقل است
اهمیهت   دارایدنبهال دارد. آنچهه    بهرا مدنی  است و تعدی به آن مسئولیت  قابل حمایت

تواند یک مهال   ر اموال میدیگفکری همانند  ةبررسی این موضوع است که آیا پدید ،است
ال را ؤرو بایهد ایهن سه    ایهن  ؛ ازاستارزش  تلقی شود؟ از دیدگاه علم اقتیاد مال مرادف با

نخست بایهد   پرسشبرای پاسخ به این  های فکری ارزشمند هستند؟ آیا پدیدهکه پرسید 
این موضوع بایهد  را تحلیل کرد و سپس  (Object))ایز( ءمالیت یک شیاحراز  های زمینه
 شوند یا صیر؟ های فکری مال تلقی می آیا پدیدهکه د گردبررسی 

 احراز مالیت یک شی . نظریات راجع به1
پرداصهت   درپهی آن، دست آوردن و  ها برای به عنوان مالیت در اشیا از تمایل انسان اصویً

اعتبهاری   مالیت اشهیا امهری کهامالً    ،شود؛ به عبارتی دیگر انتزاع میها  عوضی در برابر آن
ها حاضرند در قبهال پرداصهت    است که افراد با توجه به نیاز و عدم امکان دسترسی به آن

اینکه مال  صیوص(. در 42، ص9498)غروی اصفهانی،  ها را در اصتیار بگیرند عوضی آن
گهذار   قانون ،شود است اگونه احراز می که صود امری اعتباری ءایست و مالیت یک شی

ایهن در   بهر  افهزون گذار فرانسه و آلمان تعریفی از مال را ارائه نداده اسهت.   ما همانند قانون
کیفهری کهه    نمریکها ههم جهز در قهوانی    اانگلسهتان یها    ماننهد  ی قوانین کشورهای کامن

تعریفی  ،اند ارائه داده ها م و مجازاتئمیادیقی از مال را در راستای اصل قانونی بودن جرا
شود. قانون مدنی میر از معدود قوانینی است که از مهال تعریفهی ارائهه     از مال دیده نمی
هر ایزی که به حکهم طبیعهت   » دارد: قانون مدنی میر مقرر می 89 ةنموده است. ماد

 شهود و ههر ایهزی کهه قانونهاً      آن یا به حکم قانون قابل معامله باشد مال محسهوب مهی  
بل معامله باشد مانند مواد مخدر و هر ایزی که مورد اسهتفاده عمهوم باشهد مثهل     غیرقا

 .«شود هوا، آفتاب و آب جاری مال محسوب نمی
تعریههف مهال وحهدت نظههر وجهود نههدارد و     بهارة در نظریهات فقههی و حقههوقی مها در   

 تند از:رعبا ها آنترین  ه است. برصی از مهمشدمال ارائه  متعددی در صیوص های دیدگاه
)محقق دامهاد،   شود شود که به ازای آن مالی داده می مال به آن ایزی گفته می (الف
 (.999ص ،9388
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مال ایزی است که مورد رغبت عقال و تقاضای ایشان است و بههایی را در قبهال    (ب
 (.21، ص9، ج9495 مام صمینی،ا) پردازند آن می
شهوند و بهرای    د میل واقد مهی مور مالیت امری است که از اشیا به لحاظ آنکه ذاتاً (ج

صهود   ۀگردند و مردم در آن رغبت دارند و در مقابل اشیا مورد عالقه  وقت نیاز ذصیره می
 (.312، ص2، ج.9492اهلل صویی،  )آیت گردد انتزاع می ،حاضرند پول و غیر آن را بدهند

شود که موجب حهادث   مالیت یک امر اعتباری عقالیی است و از شیئی حادث می (د
دست آوردن آن بها ههم    طوری که مردم در به به ؛شود ن میل و رغبت مردم به آن میشد

 (.325، ص9311)الطباطبایی الحکیم،  ر سر آن نزاع دارندبرقابت و 
د و از نظهر اقتیهادی ارزش   شوشود که بتواند دادوستد  مال به هر ایزی گفته می (و

 (.33، ص9ج ،9311)امامی، مبادله داشته باشد
شود کهه دارای دو شهر     مال به ایزی گفته می ،از نظر حقوقی ،در تعریفی دیگر (ه

 :اساسی باشد
 آورده سازد، صواه آن نیاز مادی باشد صواه معنوی؛ مفید باشد و نیازی را بر -

 (.1، ص9382)کاتوزیان،  قابل اصتیاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد -

توانهد   هر ایزی گفته شده است که انسان می در تعریفی دیگر مال به سرانجامو  (ی
 (.32، ص9342)عدل،  از آن استفاده کند و قابل تملک هم باشد

 صیهوص تعاریف متعددی از مال ارائه شهده اسهت. جهز در     گفته شد،گونه که  همان
ارائهه   ءتعریف اول که تعریف به دور است و هیچ معیاری را برای احراز مالیهت یهک شهی   

 ۀای از حقیقت را در راسهتای ارائه   هرکدام گوشهدیگر تعاریف  ،دکرعتراف باید ا ،دهد نمی
تهوان   می گفته پیشاند. در این راستا با توجه به تعاریف  تعریفی مناسب از مال ارائه نموده

ههای   ها را بها پدیهده   اهار مالح را برای احراز مالیت یک ایز در نظر گرفت و آن مالح
 فکری مقایسه کرد.

 های فکری احراز مالیت پدیدههای  . مالک2
شده در گفتار پیشین، اهار مالح را برای احراز مالیت اشهیا و   های ارائه بر اساس دیدگاه
 اند از:   توان ارائه داد که عبارت های فکری می درپی آن، پدیده

داشهته   (Tendency) رغبهت و میهل   ءاینکه مردم باید نسهبت بهه آن شهی    ،اولمالح 
دست آوردن آن بهایی را بپردازند. بهه ایهن    مردم حاضر باشند برای به ،و به عبارتیباشند 

در نظهر گهرفتن صواسهت و میهل عقهال      بها  تعریف ممکن است ایراد گردد که مالح باید 
قابل قبول  دیدگاهرسد این  نظر می باشد تا بتوان آن را مال تلقی کرد. به ینسبت به شیئ



 9313ستانزمو پاییز ، 2، شمارة 5مطالعات حقوق تطبیقی، دورة  343
 

ولی بهین دو   رغبتی ایجاد نکند،از دیدگاه عقال  ءیک شی تمکن اسبسا م زیرا اه ،نباشد
میل و رغبت عوام  ،های صانوادگی؛ بنابراین مالح عکس انندم ،یا اند نفر ارزشمند باشد

 ههای  مالح باید اذعان داشت بسیاری از تهراوش این  بارةدر نه عقال. ،است ءنسبت به شی
ههای   مدت پژوهشگران در حوزه های فکری حاصل زحمات جدی و طوینی ذهنی و پدیده
ممکن است  (Recombinant) مثال تولید یک داروی نوترکیب رایب است؛مختلف فناوری 

توانهد راهگشهای درمهان     سال وقت نیاز داشته باشد و ورود آن بهه بهازار مهی    95بیش از 
ن اسهتدیلی در  بردنهد. انهی   هایی باشد که پیش از آن افراد زیادی از آن رنج می بیماری

است و هریک به طریقی در هراه بیشهتر مطلهوب    صیوص دیگر اموال فکری هم صادق
 ضهوع همهواره مو  های فکری عمالً رو پدیده این ساصتن زندگی انسان نقشی عمده دارند؛ از

 باشند. ر وسیعی از مردم بوده و میرغبت و صواست قش
مثال صریهد   برای ،باید قابلیت داد و ستد داشته باشد یادشده ءاینکه شی ،دوممالح 

بنهابراین   ؛ممنهوع شهده اسهت    گذار ما کهامالً  قانون از سویو فروش اسلحه یا مواد مخدر 
اینکهه   صیوصها شده است. در  ها باع  از مالیت افتادن آن سلب قابلیت دادوستد از آن

 135و  91به حکم مهواد   ،فکری قابلیت نقل و انتقال را دارند باید اذعان داشتاموال آیا 
ن صهود منعقهد   میها اشخاص آزادند به هر نحو عقالیی هر گونه قراردادی را  ،نون مدنیقا

یهک از   مشرو  بر اینکه مخالف قانون، نظم عمومی و اصالق حسنه نباشد. در هیچ ؛سازند
و 95 ةمهاد  ماننهد  شرایطیبلکه در  ،است نشدههای فکری نهی  ستد پدیده و قوانین ما داد

قهانون   5 ةهای صنعتی و عالئم تجهاری و همچنهین مهاد    قانون ثبت اصتراعات، طرح 23
صهود   را بهه گهذار   واگذاری این آثار توجهه قهانون   ،لفان، مینفان و هنرمندانؤحمایت از م
کنهونی   ۀاز دیهدگاه قهوانین موضهوع    ،داشهت  بیهان تهوان   رو مهی  ایهن  است؛ از جلب کرده

ههم امهروزه در سهطح جامعهه طیهف       و عمهالً  ندوستد را دار های فکری قابلیت داد پدیده
 گیرند. مردم قرار می های از این قراردادها موضوع توافق ای گسترده

باشهد. بنهابراین گوشهت     کهرده نههی ن آن را شارع  وده،مفید بشیء اینکه  ،سوممالح 
ازآنجها کهه    را برانگیزد،سگ یا گوشت صوح یا مشروب اگراه ممکن است رغبت برصی 

 هدرنتیجه  ؛مالیت ندارد ،ده استشو از دیدگاه شارع استعمال آن حرام تلقی  یستمفید ن
مفیهد   های فکری مسلماً مالح سوم باید گفت پدیده صیوصدر  شود. مال محسوب نمی

هستند و امروزه بسیاری از نیازهای مهردم اعهم از نیازههای مهادی یها معنهوی از طریهق        
های فکهری   مشروعیت پدیده بارةحال در این شود. با فد میها مرت برداری از این پدیده بهره
. ایهن اصهتالف نظهر انهدان موجهد تشهویش نظهر        وجهود دارد ن فقها اصهتالف نظهر   میا
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اهلل صهافی   اهلل موسهوی صمینهی و آیهت    صر یعنهی آیهت  أاراکه جز دو فقیه مت ،باشد نمی

 هصهود گمهانی را  ههای فکهری بهه     یک از فقهای دیگر در مشروعیت پدیده گلپایگانی هیچ
اهلل جعفر سبحانی در توجیه مشروعیت مالکیت فکری به عرفهی   مثال آیت رای. باند دادهن

هر نوع عملی که در نظر عرف و عقهال  »دارد:  ارهار می ،و عقالیی بودن آن استناد جسته
 «حرام اسهت  رعایت آن یزم و تجاوز به آن میداق رلم است و شرعاً ،حقوق باشد أمنش

دارد:  مهی  بیهان اهلل محمد فاضل لنکرانهی   (. همچنین آیت922-924، ص9332)گرجی، 
لهیکن بهه نظهر قاصهر      سهت، ا  اگراه امام صمینی اعتبار شرعی این حقوق را نفی کرده»
کنند تا  شود و آثاری بر آن مترتب می رسد حقوقی را که از نظر عقال حق شناصته می می

(. 932، ص9334 )بیگهی،  «تهوان نفهی کهرد    نمهی  ،ها اقامه نشود دلیل شرعی بر نفی آن
 هایی اهلل سید محمد حسن مرعشی نجفی در استدیل نظیر آیت ی دیگرفقها، این بر افزون
ههای   رسد کهه پدیهده   نظر می . بنابراین بهاند دادهحکم به مشروع بودن این حقوق  ،مشابه

 .شوند فکری از دیدگاه فقهی مشروع تلقی می
یعنهی اینکهه مهردم در     ؛باشهد ( Scarce) کمیهاب  یادشهده  ءاینکه شهی  ،اهارممالح 

 ی یک شهخص، با هم رقابت داشته باشند و پس از تحقق استیال ءشیآن دست آوردن  به
گونهه کهه برصهی     همهان  ،عبهارتی  را نداشهته باشهند. بهه    ءدیگران حق استفاده از آن شی

بهه   یابی شهیئ یه  عنیر کمیابی بهه معنهای قابلیهت اصتیهاص     ،اند داشته بیاننویسندگان 
دیگران از تیرف در آن  ،یابی نحوی که پس از اصتیاص به ؛باشد شخص یا ملت معین می

بنابراین دریا، رودصانهه، ههوا    .ن توانایی استفاده از آن را نداشته باشنددیگرا ،ممنوع بوده
هم  صیوصدر این  شوند. به معنای حقوقی مال محسوب نمی ،ازآنجا که کمیاب نیستند

بایهد گفهت    ،باشهد  ههای فکهری مهی    برانگیزترین معیهار احهراز مالیهت پدیهده     فکه اصتال
هها فیاهان    که پس از پدیهد آمهدن، منهافد آن    ارا ؛کمیاب نیستند های فکری ذاتاً پدیده
در حهالی   و ایهن  ،هسهتند  هها  اشخاص متعددی قادر به اسهتفاده از آن  زمان همیابد و  می

 سهازد   نمهی را فراهم  وی یتمحروم اسبابکاهد و  نمیایزی از حق پدیدآورنده است که 
 صهود  ذاتدر ههای فکهری    . بنهابراین پدیهده  انجامد نمیهای اقتیادی  و به افزایش هزینه

 صیهوص سهتند. در ایهن   نیباشهد   عنیر کمیابی که یکی از عناصر احراز مالیت می دارای
گهذار   در اینجها قهانون  دارد باید گفت  درستی بیان می دانان به گونه که یکی از حقوق همان

بهرداری از فکهر دیگهری منهد      مالکیت فکری دیگهران را در بههره   ،با ترسیم نظام حقوقی
نیها، پیشهین،    )حکمهت  آورد کند و از این طریق عنیر کمیابی را برای او به ارمغان می می
از طریق  یادشدهند و عنیر ندارعنیر کمیابی  صود ذاتدر (. بنابراین آثار فکری 925ص
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یم نظام حقوقی مالکیت فکری و اعطای حقوق انحیاری ویژه و موقت به پدیدآورنده ترس
 آید.   وجود می به

های فکری در نظهام حقهوقی مها مالیهت      توان دریافت که پدیده از آنچه گفته شد می
نظهام حقهوقی مها     ،ند و همواره آثاری ارزشمند هسهتند. درواقهد  شو  مال تلقی می ،داشته

اعیهان، منهافد، حقهوق، مطالبهات،      همچونر اموال دیگصراحت در کنار  اموال فکری را به
و هرگونه تعدی و تجاوز به آن  کند میاوراق سهام، حق سرقفلی به معنای صاص حمایت 
است که مال فکهری دارای  گفتنی البته   را موجد مسئولیت مدنی و کیفری دانسته است.

 میهان اسهت و بایهد    پدیدار شدهآن که در  استی یئمستقل از ش ماهیت موضوعی کامالً
مالیت اموال فکری در دنیهای   ة(. پدید51، ص9388)نیرتی،  این دو مقوله تفاوت گذارد
مریکا دکترین حقوقی در مالیت ایهن دسهته   اشود. در حقوق  امروز بحثی نوین تلقی نمی

دارد:  ار مهی دانان اره دهد؛ در این راستا یکی از حقوق ای تردید به صود راه نمی اموال ذره
شهود کهه رغبهت عمهوم را بهه صهود        ایجاد ارزشهی مهی   سببفکری  ةآفرینش یک پدید

نحوی که پدیدآورنده آن را  به یست؛دارد؛ این ارزش ایزی جز مالیت پدیده فکری ن وامی
(.  Cohen, 1985, p.157) دارد در برابهر هرگونهه تجهاوز اشهخاص ثاله  میهون نگهاه مهی        

با را ها  شت که اموال فکری دارای دو ویژگی هستند که افتراق آنحال باید اذعان دا این با
ای وارد  هها صدشهه   وجهه بهه مالیهت آن    ههیچ  اما به ،دهد صراحت نشان می اموال سنتی به

 سازد: نمی
اعطهای   برابهر گهذار در   اموال فکری محدود به زمان هستند؛ یعنی قهانون ویژگی اول، 

حمایت از مال فکری وی را محدود به زمان مشهخص نمهوده    ،حقوق ویژه به پدیدآورنده
بهه   شهده، مال از ملکیت پدیدآورنده صارج  یادشده،که پس از پایان مدت  طوری به ،است

 آید.   درمی( Public Domain) ملکیت عمومی
اثهر   ةاموال فکری محدود به مکان هستند؛ یعنی اینکه حقوق پدیدآورند ،ویژگی دوم

از آن د و دولت در صارج از کشور شو میمرزهای یک کشور حمایت  فکری فقب در درون
. به این اصهل، اصهل سهرزمینی بهودن حمایهت از امهوال فکهری گفتهه         کند حمایتی نمی

 شود.   می
. در نظهام حقهوقی   ر کشورهاستدیگمفهوم مال در  ،آنچه درنهایت یزم به ذکر است

 ««propertyو بهرای ههر دو از وا ة   شهوند   انگلستان بین مال و مالکیت تفاوتی قائل نمی
  propertyکنند. فرهنگ وا گان بلک در تعریف این وا ة  انهین آورده اسهت:     استفاده می

(. Black, p.615شود) ای از حقوق نسبت به ایزی گفته می به معنای دقیق کلمه به بسته
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ی برای صود اشیا ارزشی  توان دریافت که در نظام حقوقی کامن با توجه به این تعریف می

آیهد، منظهور شهیئی اسهت کهه       قائل نیستند، بلکه وقتی از وا ة مال سخن به میهان مهی  
ی  صودی صهود ارزشهی ندارنهد. در نظهام کهامن      شخص آن را مالک است و درواقد اشیا به

property شود که مردم نسبت به اشیا دارند ) وق گفته میای از حق به مجموعهKlarke & 

Kohler, 2005, p.17دانهان فرانسهه ههم دیهده      (. انین دیدگاهی در میان برصی از حقوق
اند و برای مثالً شهیء اعراضهی    شود و مال را صرفاً به اشیای تحت ملکیت تسری داده می

ها اعمهال حهق    د ندارد تا نسبت به آنبرند، اون مالکی وجو کار نمی اصالً عنوان مال را به
توانهد پذیرفتهه    هایی در نظام حقهوقی مها نمهی    (. انین دیدگاهStark, 1972, p.64نماید )

شود و شیء جدای از مالهک   شود، زیرا در کشور ما میان مال و ملکیت تفاوت گذاشته می
 تواند دارای مالیت باشد و مال تلقی شود. صود می

 موالاچگونگی تحصیل ملکیت 
فرآیند تحییل ملکیت اثبات گردید که آثار فکری مهال   ۀعنوان مقدم به پیشیندر گفتار 
تر اگونگی  مهم ۀمسئل ،حال این گیرند. با شوند و تابد نظام حقوقی اموال قرار می تلقی می

قهانون   941 ةگذار ما در ماد . قانوناستتحییل ملکیت مال فکری نسبت به پدیدآورنده 
 :محدود کرده است ضوعملک را به اهار مومدنی اسباب ت

 ؛مباحه یاراضی موات و حیازت اشیا یاحیا -
 ؛عقود و تعهدات ۀوسیل به -
 ؛اصذ به شفعه ۀوسیل به -
 به ارث. -

نارر به وسهایل مشهروعی اسهت     ،سبب در ترکیب اضافی اسباب تملک ةمنظور از وا 
فزونی یکی را بر دیگهری موجهه سهازد.    هم زند و  ن دو دارایی را بهمیاتواند تعادل  که می
 ،شهمار رود  دست آید و برداشت از مهال دیگهری بهه    ای که صارج از این اسباب به استفاده
(. بهه  381، ص2، ج9383)کاتوزیهان،   شهود  )بهدون سهبب( گفتهه مهی     جهت بال ةاستفاد

کنهد.   یگذار بر آن اثر بار م عنوان قانونی است که قانون ،توان گفت سبب عبارتی دیگر می
قهانون مهدنی    398تها   399قانون مدنی ما برگرفته از مواد  941 ةرسد که ماد نظر می به

تحیهیل و انتقهال    یهادیق شهده م  یهاد گذار فرانسه ههم در مهواد    زیرا قانون ،فرانسه باشد
شده کرده اسهت. در حقهوق فرانسهه اسهباب تحیهیل      یاد های نمونهملکیت را محدود به 

 Acquisition Orginaire ou Rois) اسهباب ایجهادی ملکیهت   ملکیت منقسم بهه دو قسهم   
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Rrginaire.) و اسباب انتقالی ملکیت (Voies Derives ou Acquisition Derive)  شده اسهت 
(Mazeauds et Chabas, 1999, v.2,  p.245منظور از اسباب ایجاد .)   اسهت ملکیت اسهبابی 

قبهل  ازسهازد کهه    ایجاد ملکیت نسبت به مالی را فهراهم مهی   سببکه برای نخستین بار 
ملکیت نداشته است. منظور از اسهباب انتقهال ملکیهت ههم اسهبابی هسهتند کهه         ۀسابق

را از شخیهی نسهبت بهه شخیهی دیگهر فهراهم        دسهت آمهده   بهموجبات انتقال ملکیت 
رج از اراده و صها  انتقهال آورند. اسباب انتقال ملکیت همواره به صورت ارادی نیسهت و   می

(. 88، ص9311)حبیبهها؛ شههاکری،  پههذیرد )انتقههال قهههری( صههورت مههی اصتیههار مالههک
. در فقه تملهک را بهه دو قسهم تملهک     یستسابقه ن در فقه ما بی انینی این بندی تقسیم

(. منظهور از  39، ص3، ج.9385)جعفری لنگهرودی،   اند دهکرفعلی و تملک قولی تقسیم 
ایجاد ملکیت و منظور از تملک قولی هم اسباب انتقال ملکیهت  تملک فعلی همان اسباب 

اقتباس از قانون مدنی  درپی آن،فقهی و  ۀگذار ما با توجه به انین پیشین باشد. قانون می
تحییل ملکیت را اعم از اسباب ایجاد ملکیت و اسهباب انتقهال ملکیهت     یادیقم ،فرانسه

 ند از:  ا عبارت یادیقدانسته است. این م

                  یاراضههی مههوات و حیههازت اشههیا  یتعهههدات، احیهها .اسههباب ایجههاد ملکیههت (الههف
            مباحههه از اسههباب ایجههاد ملکیههت هسههتند. سههبب اول باعهه  ایجههاد ملکیههت ذمههه       

                    برای شخیی دیگر و دو سهبب دیگهر باعه  ایجهاد ملکیهت نسهبت بهه امهوالی          شخیی
عبارتی ملکیهت را بهرای شخیهی نسهبت بهه مهالی ایجهاد         رند و بهشوند که مالک ندا می
 کنند.   می

عقود، اصذ به شفعه و ارث از اسباب انتقال ملکیت هسهتند   .اسباب انتقال ملکیت (ب
 آورند.   و موجبات انتقال مال را از شخیی به شخص دیگر فراهم می

زیهرا   یسهت، رد نظر نمو این مقالهاسباب انتقال ملکیت در  ،شدهیادن دو سبب میادر 
وجهه وجهود ذهنهی و     ههیچ  بهه  ،پدیدآورنده آفریده شود ۀوسیل مال فکری پیش از آنکه به

اسباب انتقال ملکیت به پدیدآورنده انتقهال یابهد.    ۀوسیل صارجی نداشته است تا بتواند به
درواقد این پدیدآورنده است که با کوشش فراوان صود و صرف هزینه و وقهت زیهاد مهال    

. اسهباب انتقهال ملکیهت    سازد میموجبات ایجاد ملکیت را فراهم  آورده،  وجود را بهفکری 
نارر به زمانی است که ملکیت ازپیش وجود داشته است و بخواهد از شخیی به شهخص  

اموال فکهری بایهد گفهت مهالی ازپهیش وجهود        صیوصکه در  حالی در ؛دیگر انتقال یابد
انتقال قرار گیرد؛ بنابراین آنچه مهد نظهر اسهت بررسهی      ضوعنداشته است که بخواهد مو
عنهوان اسهباب احهراز ملکیهت      کهه در ایهن پهژوهش از آن بهه    اسباب ایجاد ملکیت است 
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 سببزیرا این پدیدآورنده است که مال فکری را صلق کرده و پدیدآورنده یاد شده است، 
 است.  شدهایجاد ملکیت نسبت به مال 

 حراز ملکیت اموال فکریبررسی اسباب قانونی ا. 1
گونه که گفته شد، تنها سه عامل در قانون مدنی بهه عنهوان سهبب احهراز ملکیهت       همان

اصلی تحلیل این نکته اسهت کهه اسهباب     ۀحال مسئل این بااند.  اموال مورد نظر قرار گرفته
توانهد سهبب ایجهاد ملکیهت      قانون مدنی اگونه مهی  941 ةشده در مادیادایجاد ملکیت 

تواننهد سهبب ایجهاد     اسهباب مهی  این اش شود؟ آیا اصال  رنده نسبت به مال فکریپدیدآو
مفهاد   صیوصقانون مدنی در  یا اینکه اش شوند ملکیت پدیدآورنده نسبت به  مال فکری

ملکیهت را   و احهراز  نیاز به اصالح دارد؟ در این راستا هریهک از اسهباب ایجهاد    941 ةماد
 کنیم: آیند ایجاد ملکیت اموال فکری بررسی میها را با فر آن ۀرابط ،بررسی کرده

قانون مدنی تعههدات را در کنهار    941 ةماد 2گذار در بند  قانون .تعهدات ،سبب اول
کنار هم آمدن عقود و تعهدات در یک بنهد نبایهد   در عقود از اسباب تملک دانسته است. 

ملکیت هستند؛ توضیح این شبهه را برانگیزد که تعهدات هم مانند عقود از اسباب انتقال 
ایهن  و سهپس هریهک از    ،گذار ما اسباب تملک را در عنوان کتاب دوم تیریح اینکه قانون
. در ایهن راسهتا   کهرده اسهت  گانه را در اهار قسمت ذیل کتاب دوم بررسهی   اسباب اهار

تها   983)مهواد   گذار قسمت دوم را به سه باب تقسیم کرده که در باب اول از عقود قانون
)مهواد   و در باب سوم از عقود معینهه  ،(333تا  339)مواد  ر باب دوم از تعهداتد ،(311
جهای   گذار به قانون ،( سخن گفته است. با مراجعه به باب دوم از قسمت دوم813تا  338

تعهدات از عبارت الزامات صارج از قرارداد سهخن گفتهه اسهت کهه البتهه       ةاستفاده از وا 
که منظهور از تعههد همهان     مفهومبه این  ؛نی واحد باشندرسد هر دو دارای مع نظر می به

اشهتغال ذمهه متعههد را فهراهم      سهبب  ،الزامات غیرقراردادی است که در صهورت تحقهق  
واقهد   له مالک ذمهه متعههد وی شهود. در    شود که متعهد باع  آن می ،عبارتی کند و به می
شهغول شهده و بهه    او م ۀذمه  ،توان گفت هرگاه کسی به دیگری صسهارتی وارد سهازد   می

اش  ملکیهت ذمهه   ،ده اسهت کهر آید و تا زمهانی کهه تعههد را ایفها ن     ملکیت متعهدله درمی
منظهور   ،شود تعهدات از اسباب تملک هستند شود. بنابراین وقتی گفته می استیحاب می

شوند و نهارر   له می این است که تعهدات سبب ایجاد ملکیت ذمه متعهد نسبت به متهعد
ر فقه امامیه اسهت و  بد. بح  ملکیت ذمه مبتنی نباش سبت به مال نمیملکیت ناحراز به 

گهذار مها    قانون اه بسا که ؛(92ص ،3، ج9289 شیخ انیاری،یست )در حقوق ما غریب ن



 9313ستانزمو پاییز ، 2، شمارة 5مطالعات حقوق تطبیقی، دورة  343
 

 ۀالذمه که نارر بر اجتماع وصف دایهن و مهدیون یهک رابطه     از ملکیت مافی 311 ةدر ماد
 باشد سخن گفته است.  حقوقی در یک شخص واحد می

ملکیت مهال فکهری نسهبت بهه     احراز تواند سبب  وجه نمی هیچ رسد تعهد به نظر می به
 گیهرد  قرار میلکیت پدیدآورنده ام درزیرا در بح  مالکیت فکری آنچه  ،پدیدآورنده شود
در مالکیهت فکهری    کیهت غیر؛ به عبارتی دیگر موضهوع مل  ۀو نه ذم استیک مال فکری 

شهده بهه    صسهارت وارد  دلیهل نسبت به متعهدله به  دعهاموال فکری و در تعهدات ذمه مت
عنوان سهبب   گذار تعهدات را که به در این راستا باید اذعان داشت بهتر است قانون. ستاو

شوند، از عقود که به عنهوان سهبب انتقهال ملکیهت مهورد نظهر           ایجاد ملکیت بررسی می
 باشند، جدا نماید. می

اراضهی مهوات    یاحیها  ،ب ایجاد ملکیهت دومین سب .اراضی موات یاحیا ،سبب دوم
مراد از احیاء زمین آن است که اراضی مهوات و  » قانون مدنی: 949 ةاست. به استناد ماد

شهود از قبیهل زراعهت،     عملیاتی که در عرف آباد کردن محسهوب مهی   ۀوسیل مباحه را به
 .  «درصتکاری، بنا ساصتن و غیره قابل استفاده نمایند

مباحه در این ماده آن قسمت از اراضی است که با وضهعیت   مقیود از اراضی موات و
)حهائری  شهود   میبرداری  کارهایی قابل بهره ۀولی در نتیج یست،فعلی آن قابل استفاده ن

 (. 919، ص9، ج9383باغ،  شاه
ملکیهت  احهراز  تواند سبب  نمی پیشینرسد که این سبب هم همانند سبب  نظر می به

موضوع احیا در این ماده فقب اراضی موات و مباحهه اسهت و   زیرا  ،اموال فکری قرار گیرد
 ةهای موات و مباح اعمال شده و باع  ایجاد ملکیت زمین برای احیاکنند نسبت به زمین

باشد و واضهح اسهت کهه     درحالی که موضوع مالکیت فکری مال فکری می ؛شود زمین می
 .وجود نداردشباهتی بین این دو موضوع 

سومین سبب تحییل ملکیت صیوصهی حیهازت    .مباحه یاحیازت اشی ،سبب سوم
مفهوم حیازت و اموال مباحه  ، نخست،. برای بررسی این سبباستنمودن اشیای مباحه 

 یم.کن یسپس بر اساس الگوی اموال فکری آن را تحلیل مو  مطالعه،را 
 ه اسهت: شهد مقهرر  انین  اینقانونی مدنی  23 ةمفهوم مباحات در ماد .مباحات (الف

هها را مطهابق مقهررات     تواننهد آن  باشد و افهراد مهردم مهی    اموالی که ملک اشخاص نمی»
ها تملهک   مندرجه در این قانون و قوانین مخیوصه مربو  به هر یک از اقسام مختلفه آن

 .«شوند کرده یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می
کهس   ملک هیچبه اول اینکه  مباحات باید دو ویژگی مهم داشته باشند؛ ،با این تعریف

 افراد قابل تملک صیوصی یا استفاده باشند. ۀوسیل متعلق نباشند و دوم اینکه به
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تهوان گفهت کهه     قانون اساسهی مهی   45صیوص اصل  در حقوق موضوعه و به دقتبا 

شدت مایق گشته است و تملک این اموال بها توجهه بهه اصهل      مفهوم مباحات امروزه به
 ۀیا قانون توزید عادینه  ش9332قانون معادن میوب  مانندین صاصه ر قواندیگو  یادشده

یا ناممکن شهده و یها در    ش،9322یا قانون زمین شهری میوب  ش و9329آب میوب 
رو مقررات قانون مدنی را در ایهن   این به اصذ مجوز قانونی شده است و از وابسته شرایطی
 نسخ کرده است.  ها زمینه
(. 332، ص9383)کنعانی،  گویند نقول مباح را حیازت میتملک اموال م .حیازت (ب
شود و به انجام عملیاتی برای تبهدیل مهال    صالف احیا، حیازت با تیرف مال محقق می بر
. این روش تملک در جامعه بسهیار متهداول اسهت و بهه     نیست قابل استفاده نیاز شکل  به

های صشک یا ایدن علف  هیزمآوری  جمد ؛ مانندباشد های مختلفی قابل تحقق می روش
 دارد: حیازت مقرر می صیوصدر  942 ةدر جنگل. ماد

 .«مقیود از حیازت تیرف و وضد ید است یا فراهم کردن وسایل تیرف و استیال»
 :استتوان گفت حیازت دارای دو رکن اساسی  با توجه به این ماده می

رف و انتفهاع یها مهیها    تیرف وضد ید یا استیالی بر مال با امکهان تیه   .رکن مادی -
 کردن وسایل تیرف و استیال.

داشتن قید تملک، صواه از سوی شخص متیرف یا از سهوی کسهی    .رکن معنوی -
 .(39-32، ص9382)کاتوزیان،  مور به تیرف و احیا کرده استأکه او را م

امها آیها امهوال فکهری      است،اموال مباحه  رحیازت فقب نارر ب ،تعریفاین با توجه به 
در قسهمت   یادشهده  های میداقد؟ و آیا مباحات فقب محیور به نشو مباح تلقی میمال 
 ههای مبهاح، معهادن،    یعنهی اراضهی مهوات، آب    ،کتاب دوم از جلد دوم قانون مهدنی  اولِ

 ؟استحیوانات ضاله، دفینه و شکار 
شده یاد یادیقوجه محیور به م هیچ اول باید گفت که مباحات به پاسخ به پرسشدر 
 .ترین انواع آن را بیهان داشهته اسهت    مهم ،گذار از باب غلبه قانون مدنی نیست و قانوندر 
گهردد و   انواع مال مباح تلقی مهی  قانون مدنی مال اعراضی از 983به استناد مادة بسا  اه

است؛ حال آنکه در قسمت مباحات در قانون مدنی مورد مالحظهه  قابل حیازت در نتیجه 
توان آن را بهه عنهوان    می 922ه است و یا مال لقطه که حسب مادة گذار قرار نگرفت قانون

اند  مال مباح تملک نمود. از لحاظ فقهی هم اموال مباح محدود به یک یا اند ایز نشده
انهد )صهاحب    و فقها تعدادی اموال را به صورت حیری به عنوان مباحات مشخص نکهرده 

 .(222، ص32، ج9222جواهر، 
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تا بتوانند موضوع ند شو  که آیا اموال فکری مال مباح تلقی می پرسشدر پاسخ به این 
 حیازت قرار گیرند یا صیر، دو دیدگاه وجود دارد:

هها، پهیش از    دیدگاه اول. اموال فکری به علت جدید بودنشهان و اقتاهای عهدمی آن   
توانند مال مباحه تلقی گردند؛ توضیح اینکهه مباحهات امهوال موجهود      تحقق ملکیت نمی

گیرند. اموال فکری  الکی هستند که با تحقق حیازت تحت ملکیت شخص قرار میبدون م
نحوی از گسترة اندیشه و ایده به دنیای برون وارد  شوند و تا وقتی که به با ابراز پدیدار می

 تواند گزافه باشد. ها برای حیازت می اند، سخن از مال مباحه بودن آن نشده
اگراه ؛ اموال فکری نوعی از انواع مال مباح هستندباید اذعان داشت که دیدگاه دوم. 

نفسهه دارای دو ویژگهی مههم     این دسته اموال فیو  ها نبرده است قانون مدنی نامی از آن
هسهتند. بهه بیهانی دیگهر امهوال فکهری پهیش از احهراز         ناپذیری  ناپذیری و انحیار رقابت

هها   توانند از آن د متعدد میملکیت، اموال مباحی هستند که منافد آن فیاان داشته، افرا
استفاده کنند، اما پس از تحقق ملکیت، تحت سیطرة شخص واحدی قهرار گرفتهه، مهاند    

 شوند. سواری رایگان اشخاص ثال  می
تر باشد،  رسد که دیدگاه دوم با واقعیت منطبق نظر می شده، به از میان دو دیدگاه ارائه

ش از موضوع ملکیت واقهد شهدن)اگونگی   زیرا اموال فکری همواره اموالی هستند که پی
تحقق ملکیت انواع اموال فکری در گفتهار پسهین بررسهی صواهنهد شهد(، افهراد متعهدد        

ای موجهب پیگهرد قهانونی     ها استفاده کنند؛ بدون اینکهه انهین اسهتفاده    توانند از آن می
این، این سهخن کهه امهوال فکهری پهیش از اینکهه موضهوع         بر شخص منتفد بشود. افزون

گونهه کهه    رسهد، اهون همهان    نظر نمی کیت قرار گیرند اقتاای عدمی دارند، صحیح بهمل
صواهیم گفت ممکن است یک مال فکری نظیر اصتراع وجود صارجی داشهته باشهد، امها    

 دییلی مانند ثبت نشدن هنوز به ملکیت درنیامده باشد. به
ی مبهاح تلقهی   تهوان دریافهت کهه امهوال فکهری امهوال       با توجه به آنچه گفته شد، می

رو بایهد اذعهان    ایهن  توانند از طریق حیازت موضوع ملکیت واقد شهوند؛ از  شوند که می  می
تواند توانهایی اثبهات و احهراز ملکیهت ایهن       داشت که حیازت سبب مناسبی است که می

دسته اموال را برای پدیدآورنده به ارمغان آورد. نکته شایان ذکر که صود نیازمند تحلیهل  
باشد، فرآیند تحقق حیازت هریک از میادیق امهوال فکهری اسهت،     تری می ذهنی رریف

زیرا ماهیت شکلی متفاوت هر یهک از میهادیق امهوال فکهری مقتاهای تفهاوت در نهوع        
 کنیم. رو این فرآیند را در هریک از اموال جداگانه بررسی می این باشد؛ از حیازت می
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 مصادیق اموال فکری های حیازت . روش2
که گفته شد، اموال فکری اگراه همگهی دارای مهاهیتی واحهد و برگرفتهه از      گونه همان
باشند، اما از لحاظ شهکلی بها ههم تفهاوت دارنهد. ایهن بهه آن         های ذهنی افراد می تراوش

معناست که تفاوت شکلی اموال فکری مقتای تفاوت در روش حیازت این دسهته امهوال   
طهور    حیازت در ههر دسهته از امهوال فکهری بهه     رو در اینجا فرآیند  این باشد؛ از مباحه می

 جداگانه بررسی صواهد شد.
آثهار   صیهوص در  (.Artistic and Literary Property) آثار ادبهی و هنهری   ،اول ۀدست

بایهد   هها  هو مقاله  هها  ابسازی، کت آثار عکاسی، نقاشی، حکاکی، پیکره مانندادبی و هنری 
امهوال مفهرو     دسته جاد نسبت به اینگفت که تحییل ملکیت پدیدآورنده به محض ای

پهس از   درنهگ  یبه  ،آفرینش اثر ادبی و هنری مقتای حیازت اثهر  ،است؛ به عبارتی دیگر
توان اذعان داشت که آفرینش اثر بها حیهازت آن مالزمهۀ قهانونی      و می باشد ایجاد آن می

درواقهد بهه    باشد. اثر می. مقیود از حیازت اثر در اینجا تیرف و استیالی معنوی بر دارد
شود و حمایهت   تشریفاتی تلقی می ثبت آثار ادبی و هنری امری کامالًکه این دلیل است 

گونه مراحهل اداری   گیرد و مشرو  به انجام هیچ اثر به صرف ایجاد و آفرینش صورت می
در حیطۀ آثار ادبی و (. 49، ص9385؛ کلمبه، 35، ص9388زرکالم، نیست )و تشریفات 

موجب آن پدیدآورنده ادعای مستند به صهود   من امتیازی است که بههنری ثبت اثر متا
، 9381زاده،  )مههدی  ههد د را در مقایسه با دیگر ادعاها در موقعیت برتر اثبهاتی قهرار مهی   

توان گفت ثبت در آثار ادبی و هنری نقشی در احراز ملکیت اثر از طریهق   لذا می (؛29ص
لفان و هنرمنهدان میهوب   ؤاد قانون مینفان، میک از مو گذار در هیچ قانونحیازت ندارد. 

حمایهت را   ،ر قوانین و مقررات مرتبب با حقهوق مالکیهت ادبهی و هنهری    دیگو  ش9348
حمایهت در برابهر غیهر     شایسهتۀ  ،پس از آفهرینش  درنگ یبه ثبت نکرده و اثر را ب وابسته

 محهض آفهرینش بهه ملکیهت صیوصهی پدیدآورنهده       بهه  یادشهده زیرا اثهر   ،دانسته است
 آید. درمی

گفتنی است که فر ِ مالزمۀ آفرینش و حیازت ملکیت اثر ادبی و هنهری درصهورتی   
صهورت اگهر    پذیرفته است کهه پدیدآورنهده اثهر را بهرای صهودش بیافرینهد. درغیهر ایهن        

پدیدآورنده اثر ادبی و هنری را در قالب قرارداد کار یا قهرارداد پیمانکهاری بهرای دیگهری     
فی و فر  مالزمۀ آفرینش و ملکیت برای کارفرما یا صاحب کهار  بیافریند، این فر  منت

هها اگراهه اثهر را شهخص      زمینهه   جایگزین آن صواههد شهد. بهه عبهارتی دیگهر، در ایهن      
صهورت ضهمنی در قالهب     منیۀ رهور رسانده است، امها فهر  حیهازت بهه     پدیدآورنده به
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آن، عدم تعلهق ملکیهت   قرارداد کار یا پیمانکاری موجب استیالی تلویحی ایشان و درپی 
قهانون   93واقد به دلیل همین فر  ضمنی است که مهادة   باشد. در برای پدیدآورنده می

ش حقهوق مههادی اثهر ناشهی از سههفارش    9348لفهان و هنرمنههدان میهوب   ؤمیهنفان، م 
دانهد. ایهن مهاده مقهرر      دهنده )صاحب کار( و حق او می )پیمانکاری( را متعلق به سفارش

 دارد:   می
آید تا سی سال از تاریخ پدیهد   سفارش پدید می ۀدی اثرهایی که در نتیجحقوق ما»

دهنده است مگر آنکه برای مدت کمتر یا ترتیب محهدودتری   آمدن اثر متعلق به سفارش
   .«توافق شده باشد

توان دریافت که آفرینش آثار ادبی و هنری اقتاای حیازت و  می ،آنچه گفته شد برابر
مگر اینکه اثر در قالب قرارداد کار  ؛اش را دارد ت برای پدیدآورندهتحقق ملکی دنبال آن به

یا قرارداد پیمانکاری ایجاد شود که در این صهورت آفهرینش اثهر حسهب فهر  ضهمنی       
 باشد.   حیازت برای مقتای احراز ملکیت برای صاحب کار یا کارفرما می

ایهن    .(Industrial Designs) ههای صهنعتی   ( و طرحInventions) اصتراعات ،دوم ۀدست
ند. حیازت این دسهته امهوال   شو  حقوق مالکیت صنعتی حمایت می ۀدسته اموال در حیط
باشد و قبل از ثبهت   مالکیت صنعتی می ةها در ادار به ثبت آن وابستهبرصالف دسته قبل 

. هسهتند اشخاصهی غیهر از پدیدآورنهده     ۀوسهیل  ر اموال مباحه قابل تملک بهه دیگهمانند 
تملهک ایهن    درپهی آن، گذار ثبت را مرادف با حیازت ایهن امهوال و    قانون ،عبارت دیگر به

واقعی نباشد. به اسهتناد بنهد ج    ةکننده، پدیدآورند اگراه ثبت ؛دسته اموال دانسته است
هرگهاه دو یها   » :9382های صنعتی و عالئم تجاری میهوب   قانون اصتراعات، طرح 5 ةماد

اصتهراع صهود را    ۀمستقل از دیگری اصتراع واحدی کرده باشند شخیی که ارهارنام راند نف
زودتر تسلیم کرده و یا درصورت ادعای حق تقدم هرکدام بتوانند اثبهات کننهد کهه در تهاریخ     

اند، مشرو  بهر اینکهه ارهارنامهه مهذکور      صود را به صورت معتبر تسلیم کرده ۀمقدم ارهارنام
 .« یا مسکوت گذاشته نشده باشد، حق ثبت اصتراع را صواهند داشتمسترد یا رد نگردیده 
توان احراز نمود که مالک حق اصتهراع کسهی اسهت کهه      راحتی می از مادة یادشده به

تواند اصتراع را بهه نهام صهود ثبهت      ارهارنامۀ آن را ثبت کرده باشد که در این صورت می
برصالف آثار ادبی و هنهری نقشهی در   نماید؛ لذا باید اذعان داشت که آفرینش اصتراعات 

حیازت ندارد و برعکس ثبت است که مالزمۀ قانونی با حیازت ملکیت اصتراع را داراست. 
حال باید اذعان داشت که مالزمۀ قانونی حیازت اصتراع با ثبت آن یک امهاره تلقهی    این با
ننهده مالهک   ک گردد و صالف آن قابل اثبات است؛ بنابراین اگر احهراز شهود کهه ثبهت     می
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مقام قانونی مالک نبوده است، امارة مالزمۀ ثبت با حیازت منتفی و اصتهراع   اصتراع یا قائم

اصتراعات، قانون  98متعلق به کسی صواهد بود که آن را آفریده است. در این راستا مادة 
 دارد:   ش مقرر می9382میوب  های صنعتی و عالئم تجاری طرح
،  ، مخترع یا قائم مقام قانونی او نیسهت  مالک اصتراع.کندفد ثابت ن یدرصورتی که ذ»

 .  «شود حکم ابطال گواهینامه اصتراع صادر می
منظور از مالک اصتراع در جملۀ بای، همان کسی است که اصتراع را به ثبهت رسهانده   

دارد، امارة قانونی مالزمهۀ ثبهت بها حیهازت و درپهی آن،       درواقد اعالم می 98است. مادة 
کننده تا جایی اعتبار دارد که صهالف آن اثبهات نشهود؛ وگرنهه ایهن مالزمهه        ملکیت ثبت

 .9منتفی و فر  مالزمۀ آفرینش با حیازت حاکم بر آن صواهد شد
ههای صهنعتی    گذار در این قانون با استدیلی مشابه همین رویهه را بهرای طهرح    قانون

را مهالزم بها احهراز     های صنعتی ثبهت  قانون اصتراعات، طرح 23برگزیده است و در مادة 
ملکیت دانسته است که حسب نظریۀ یادشهده در ایهن پهژوهش ایهن ملکیهت از طریهق       

دارد، در صهورت اثبهات عهدم     مقهرر مهی   21شود. در مقابهل، در مهادة    حیازت محقق می
 98کننده، گواهی ثبت قابل ابطال است. این ماده همانند مهادة   وسیله ثبت آفرینش اثر به

قانون یادشده، امارة مالزمۀ ثبت را با حیازت تا آنجایی معتبر دانسته است که صهالف آن  
 جایگزین آن صواهد شد.  با حیازت فر  مالزمۀ آفرینشاثبات نشود؛ وگرنه این اماره منتفی و 

های صنعتی باید ارهار کرد ایهن اسهت کهه     ای که در صیوص اصتراعات و طرح نکته
اماره یا فر  یادشده تا جایی اعتبار صواهد داشت که اصتراع یا طهرح صهنعتی در قالهب    

گونهه کهه گفتهه شهد،      قرارداد کار یا پیمانکاری برای غیر آفریده نشده باشد؛ وگرنه همان
اری مفهرو   فر  حیازت ضمنی کارفرما یا صاحب کهار در دل قهرارداد کهار یها پیمانکه     

 دهد. ناپذیری می صورت صالف بوده، به ایشان اذن ثبت را به
های حقهوقی مختلهف    (. عالئم تجاری در نظامtrademark، عالئم تجاری )دستۀ سوم

 ،9382)جاکوب،  ندشو میهمواره از طریق استمرار در استعمال یا از طریق ثبت حمایت 
آیهد؛ گراهه    عمهل مهی   طریق ثبهت بهه   حال در نظام حقوقی ما حمایت از این (؛ با991ص

داند که عالمت را به ثبت رسانده، نه آنکهه از   گذار مالک عالمت تجاری را کسی می قانون
های  قانون ثبت اصتراعات، طرح 39عالمت تجاری استفاده کرده باشد. در این راستا مادة 

 دارد: صنعتی و عالئم تجاری مقرر می
                                                 

نامنهد؛   . درواقد به همین دلیل است که نظام ثبت اصتراعات کنونی کشور را نظهام اولهین اصتهراع مهی    9
 (.12، ص9383داند )میرحسینی،  کننده را مالک اصتراع می عنوان مقدمه ثبت گذار به گراه قانون
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انحیاری از یک عالمت به کسی اصتیاص دارد که آن عالمت را طبق  ةحق استفاد»
 .«مقررات این قانون به ثبت رسانیده باشد

آید، کسی جز مالک حق استفادة انحیاری از عالمت  گونه که از مفاد ماده برمی همان
تهوان دریافهت    کنندة عالمت نیسهت. بنهابراین مهی    ً مالک کسی جز ثبت را ندارد و مسلما

شود؛ حتی اگر کسی غیهر از   ملکیت عالمت تجاری از طریق ثبت عالمت محقق می احراز
گذار استفاده از عالمت را مالزم بها حیهازت    او در حال استفاده ار عالمت باشد، زیرا قانون

 عالمت تجاری ندانسته است. 
 32گهذار در بنهد ه مهادة     باشد. قانون نکتۀ شایان ذکر، احراز ملکیت عالئم معروف می

گفته، ثبت عین یا شبیه عالئم معروف را برای کایههای هماننهد یها صهدمات      قانون پیش
تهوان   ای تدوین شهده اسهت کهه مهی     گونه مشابه معروف ممنوع دانسته است. این ماده به

حمایت از عالئم معروف را بدون نیاز به ثبت استنبا  نمود و مالک عالمت معروف را کهه  
صود موجب شهرت عالمت شده اسهت، مالهک تلقهی نمهود.     های  در طول زمان با فعالیت
 دارد:   مادة یادشده مقرر می

 : موارد زیر قابل ثبت نیست عالمت در»
ای شبیه یا ترجمه یک عالمت یا نام تجاری باشد که  کننده هه ه عین یا به طرز گمراه 

  .« دیگری در ایران معروف است ۀبرای همان کایها یا صدمات مشابه متعلق به مؤسس
گذار از این بند این بوده که صرف استفادة تهدریجی از   ن شاید بتوان گفت منظور قانو

عالمت و ایجاد شهرت برای آن مالزمه با حیازت و درپی آن، تحقق ملکیت داشته اسهت  
یاری رو مالک عالمت تجاری معروف را سزاوار حمایت از طریق اعطای حقوق انح این و از

رسد باید از رهاهر   نظر می باشد، اما به دانسته است. این استدیل اگراه راهراً صحیح می
گفته، حق استفاده از عالمت تجاری و اقامهۀ   قانون پیش 41قانون گذر کرد، زیرا در مادة 
کننده اصتیاص یافته است؛ بدون اینکهه قیهدی بها عنهوان      دعوی علیه ناقض آن به ثبت

رو بایهد گفهت عالئهم معهروف در ایهران درصهورتی        ایهن  به میان آورد. از عالئم معروف را
شوند که ثبت گردند و لذا پهیش از ثبهت ملکیتهی محقهق نشهده اسهت کهه         حمایت می

بخواهد حمایت شود. بنابراین درصورتی که شخیی از عالمت صود که هنوز ثبت نکهرده  
کنندة اول  فاده نماید، استفادهزمان از آن است است استفاده نماید و شخص دیگری نیز هم

حق اقامۀ دعوی علیه فرد ثانی را ندارد، زیهرا اهون ثبهت نکهرده اسهت، مالهک عالمهت        
دنبال  شود و مقدمۀ اقامۀ دعوی احراز )و نه اثبات( ملکیت از طریق ثبت و به  شمرده نمی

 باشد. آن، اقامه دعوی علیه شخص ناقض می
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افزار عبارت است از مجموعهه   نرم .(Software) ای افزارهای رایانه نرم ،چهارم ۀستد
شود یا به عبهارتی نزدیهک ولهی     داده می رایانهانجام کاری به  رایهایی که ب دستورالعمل

کامپیوتر است که برای انجهام   ۀوسیل ای از جمالت قابل اجرا به افزار مجموعه نرم ،متفاوت
 صیهوص (. در 28، ص9381)صهادقی نشها ،    شهود  فعالیتی صاص تدوین و تحریهر مهی  

که شرایب مهاهوی اصتهراع    صورتیای باید اذعان داشت که این آثار در  های رایانه افزار نرم
صورت به عنوان یک اثر  ؛ درغیر اینشوندند به عنوان اصتراع حمایت نتوا موجود باشد می

افهزار اصتهراع    که نهرم  شرایطیشوند. ممکن است گفته شود در  ادبی و هنری حمایت می
 باشهد، که یک اثهر ادبهی و هنهری     صورتیبه ثبت آن است و در  وابستهتملک آن  باشد،

و  یسهت فهر  درسهت ن   حهال ایهن پهیش    ایهن  شهود. بها   صرف آفرینش موجب تملک مهی 
ای میهوب   افزارههای رایانهه   قهانون حمایهت از پدیدآورنهدگان نهرم     8 ةگذار در مهاد  قانون
دانسته است. این ماده مقهرر  آن به ثبت  وابستهافزار را  حمایت از تمام انواع نرم ش9331
 دارد: می

افزار مشهمول مالکیهت ادبهی و هنهری      )منظور نرم 9 ةهای موضوع ماد افزار ثبت نرم»
های مشمول حق اصتراع است( این قانون پهس از صهدور    افزار )منظور نرم 2 ةاست( و ماد

وزارت فرهنهگ و ارشهاد   فنی توسب شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسب  ۀییدیأت
 .«شود ها انجام می اسالمی و یا مرجد ثبت شرکت

شود و پهیش   از طریق ثبت آن محقق می ای مطلقاً های رایانه افزار بنابراین حیازت نرم
در  .اسهت هر شخیی قابل تملهک و ثبهت    ۀوسیل از ثبت همچون مال مباحی است که به

در دفتر کل امور حقوقی و مالکیهت فکهری    افزارهای رایانه در تهران حال حاضر، ثبت نرم
ها در ادارة کل فرهنهگ و اشهاد اسهالمی     وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، و در شهرستان

 گیرد.   انجام می
 ۀاسرار تجاری عبارت اسهت از مجموعه   .(Trade Secrets) اسرار تجاری ،پنجم ۀدست

اطالعات مربو  به روش و فن ساصت و تولید کای و محیویت و برنامه یا فرمهول کهار و   
محیویت در بازار، بهدون آنکهه عمهوم    ۀ های عملی و تجربی تولید و عرض طرح و مهارت

 های موضوع یک فعالیت اقتیادی و تجاری از آن آگاهی پیدا کنند مردم و یا رقیب رشته
حقههوق مالکیههت صههنعتی حمایههت  ۀار تجههاری در حیطهه(. اسههر523، ص9311)امههامی، 

های حقوق مالکیت صنعتی این است که سهر بهودن    ر شاصهدیگولی فرقشان با  ،ندشو می
هها   هها موجهب زوال آن   شود و افشا و یا ثبت آن ها مزیت رقابتی برای دارنده تلقی می آن
اما  ،دشوراع حمایت عنوان یک اصت به شرایطیتواند در  )البته در صورت ثبت می باشد می
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محسهوب   فکهری  مهال یک د(. اسرار تجاری شو دیگر یک سر تجاری تلقی نمی ،حال هر به
دنبهال   بهها مرادف با افشا و  ازآنجا که ثبت آن (، ولی223، ص9388)شهنیانی،  شوند می
تحیهیل   صواههد بهود،  ها به عنوان یک سر تجهاری   زوال ملکیت صیوصی نسبت آن آن،

و از طریق حیهازت  ملکیت در این دسته آثار همانند آثار ادبی و هنری به محض آفرینش 
. بنابراین 2ها محسوب می شود اصلی مالک آن ةد و دارندگرد  محقق می)استیالی معنوی(

امها   ،ندشهو   حقوق مالکیت صنعتی بررسی و حمایهت مهی   ۀاگراه این دسته آثار در حیط
مقتاهی   ،حقوق مالکیت صنعتی و هماننهد آثهار ادبهی و هنهری    برصالف سایر موضوعات 

ایهن   ةدارنهد  پدیدآورنده کهه اصهویً   ،حیازت و تملک در آفرینش این اسرار مفرو  بوده
 شود. ها تلقی می مالک آن ،باشد دسته اموال می

ها و دانش فنی درصورتی که بهه دارنهده    ها، اندیشه شایان ذکر این است که ایده ۀنکت
عنهوان یهک سهر     تواننهد بهه   ها حفظ شود، می تر رقابتی بدهند و بعد محرمانۀ آنمزیت بر

تواننهد   ها نمهی  صورت به استناد اصل جریان آزاد اندیشه تجاری حمایت شوند؛ درغیر این
 عنوان یک مال فکری موضوع حمایت قرار گیرند. به

میداقی از امهوال  عنوان  به توان دریافت که اموال فکری با توجه به آنچه گفته شد می
ولی فرآیند احهراز   ،از طریق حیازت تحت ملکیت صیوصی افراد درآیند توانند مباحه می

در  باشد. های مختلف حقوق مالکیت فکری حسب مورد متفاوت می این ملکیت در شاصه
دارد، انجام تشریفات قهانونی در   صورت مختیر اذعان می این راستا یکی از نویسندگان به

محض صلق ایجهاد   ة فکری و ترتب حقوق مادی و اصالقی نقشی ندارد و اثر بهایجاد پدید
                          ً پذیرفتهه   (. ایجهاد اثهر پهس از صلهق، امهری کهامال      11، ص9319شهود )محمهودی،    مهی 

                      پهیش اهمیهت دارد، ملکیهت پدیهدة فکهری اسهت و لهذا         از شده اسهت، امها آنچهه بهیش    
اه پدیدآورنده پس از ایجاد، حق استفاده از مهال فکهری را دارد، امها انتفهاع او از آن     اگر

سایر منتفعان در انتفاع از اموال مباحه  در طول حقوقیمال پیش از احراز ملکیت از لحاظ 
 باشد. می

                                                 
ه اسرار تجاری همانند دیگر میادیق اموال فکری اعطاکنندة حقوق انحیاری به پدیدآورندة آن . اگرا 2

هها از   نیست، اما باید اذعان داشت مالح ما در شناسایی اموال فکری، صالقانهه بهودن و برگهرفتن آن   
جهاری  باشد. قانون اسرار ت های ذهنی در کنار داشتن اهار مالح ارائه شده در مبح  اول می تراوش

صهراحت اسهرار تجهاری را از موضهوعات      م بهه 9185م و اصهالحیه آن میهوب   9131امریکا میهوب  
 داند. شده از سوی حقوق مالکیت فکری می حمایت
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  هنتیج
ال عمومی در موارد مجاز تملک مباحات و امو ،ملکیت صیوصیتحقق  أو منش أمبد الف(
 . استاسباب ایجاد مالکیت صیوصی  ۀتملک اموال شامل کلیرو  این باشد و از می

هها   های ذهنی انسهان  های دنیا پذیرفته شده است که تراوش امروزه در تمام نظام ب(
هها   حال فرق ایهن دسهته امهوال کهه از آن     این شود. با  ارزش اقتیادی دارد و مال تلقی می

شود با دیگهر امهوال ایهن اسهت کهه دارای دو ویژگهی مههم         ان اموال فکری یاد میعنو به
 محدودیت مکانی و محدودیت زمانی هستند.

حهال نحهوه و    ایهن  آیند؛ با ج( اموال فکری از طریق حیازت به تملک پدیدآورنده درمی
های مختلف حقوق مالکیت فکری متفهاوت اسهت. بهه عبهارتی      شکل این تملک در شاصه

، در اموال ادبی و هنری، آفرینش اثر مقتای تملک اثر پس از ایجاد است و ثبت در دیگر
های صنعتی و عالئهم تجهاری، ثبهت     حالی که در اصتراعات، طرح آن تأثیر اثباتی دارد؛ در

 شود.   مرادف با تملک قرار گرفته است و به بیانی دیگر، حیازت از طریق ثبت محقق می
شهوند، امها مزیهت     سیطرة حقوق مالکیت صنعتی بررسهی مهی   اگراه اسرار تجاری تحت د(

هها مقتاهی تحیهیل ملکیهت از      ها مبتنی بر عدم افشا و ثبت است؛ لهذا آفهرینش آن   رقابتی آن
 باشد. ها می طریق حیازت به محض ایجاد است و افشا و ثبت مرادف با زوال مالیت آن

قهانون   941نهامبرده در مهادة    گذار در اسباب تحقهق ملکیهت   شود که قانون ( پیشنهاد میه
تنها گاه در موضوعاتی مثل مفهوم سببیت تعههد در احهراز    بازنگری نماید، زیرا اسباب نامبرده نه

صورتی معقهول بها مباحه  نهوین حقهوق مثهل        تواند به ملکیت نارساست، بلکه مادة یادشده نمی
سوی دولت همگام باشهد؛ لهذا   های پرداصتی از  ملکیت اموال فکری یا فرآیند احراز ملکیت یارانه

 نیاز به اصالح دارد. 941رسد که مادة  نظر می درنهایت به
تواند در قالب گستراندن اسباب احراز ملکیهت یها در قالهب سهپردن      می 941و( اصالح مادة 

حل اول بهتر و رساتر  فرآیند احراز ملکیت به عرف در ااراوبی قانونی صورت گیرد که البته راه
 است. 
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