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ماهیتحقوقمالکیتفکريوجایگاهآنهادرحقوقاموال
اصغر محمودی*1

تاریخ وصول: 91/2/1؛ تاریخ پذیرش: 91/6/25

چکیده
نقش غیرقابل انکار حقوق مالکیت فکري در تحوالت صنعتي و تجاري، موجب ش��ده این موضوعات وارد ادبیات حقوقي ش��ود. با 
ورود حق��وق مالکیت فک��ری به ادبیات حقوقي، حجم قابل توجهي از قوانین ومقررات، ب��ه آن اختصاص یافت.حقوقدانان نیز برای 
تش��ریح و تبیین آن همت گماش��تند. در این میان، به ماهیت این حقوق و جایگاه آن  در حقوق اموال مکتر پرداخته ش��ده است.مقاله 
حاضر، با درک این واقعیت که تش��ریح و تبیین مس��ائل حقوق مالکیت فکري، مستلزم ش��ناخت ماهیت و جایگاه آن در حقوق مالي 
اس��ت، می کوش��د ابتدا از طریق بازتعریف این حقوق، بررس��ي ایجاد و زوال آن، بیان موضوع این حقوق، تحلیل اوصاف و آثار، و 
تشریح رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکري، ماهیت حقوق مالکیت فکري و جایگاه آن در حقوق اموال را تبیین کند و پس از آن تا 
حد ممکن، قواعد حاکم بر اموال مادي را بر این اموال- که از جنس دیگري هس��تند- اعمال می نماید، بدون اینکه در این کار اغراق 

کند یا از واقعیت ها دور شود.

کلیدواژهها:حقوق مالکیت فکري، مالکیت صنعتي، مالکیت ادبي وهنري، حق، مالکیت، مال، اوصاف، آثار

mahmoudipnu@yahoo.com * استادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور 
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1-مقدمه
تا چند دهه پیش، مراودات تجاري به اموال مادي منحصر مي شد. 
به تب��ع آن، نظام حقوقي نیز با توجه به اموال مادي تنظیم ش��ده 
بود و در آن از امور مربوط به اموال فکري سخنی به میان نیامده 
بود. پس از درک اهمیت حقوق مالکیت فکري در پیش��برد علم، 
فرهن��گ، هنر و صنع��ت، و ورود فزاینده آن ب��ه حوزة تجارت، 
نظامه��اي حقوق��ي، با اموالي مواجه ش��دند ک��ه مخلوق ذهن و 
اندیش��ه آدمي اس��ت و سرش��ت غیر ملموس دارد.به دنبال این 
مواجهه، نظام حقوقي با س��ؤاالت مختلفي روبرو شد که مي توان 
آنها را در دو دس��ته طبق��ه بندي کرد: یک دس��ته به ماهیت این 
اموال مربوط مي ش��ود و هدف از طرح آنها، ش��ناخت چیس��تي 
اموال فکري است، سؤاالتی از قبیل: اینکه حقوق مالکیت فکري 
چیست و شامل چه موضوعاتي مي شود؟ حقوق مالکیت فکري، 
چه اوصاف و مشخصه هایي دارد؟ چه آثاري بر این اموال مترتب 
است؟ دارنده این اموال چه حقوقي دارد؟ دسته دیگر، به جایگاه 
این اموال مربوط مي ش��ود و ه��دف از طرح آنها، تبیین وضعیت 
حقوق مالکیت فکري، در نظام حقوقي موجود مي باشد، سؤاالتی 
از قبیل اینکه: آیا این اموال در تقس��یم بندي حقوق مالي به حق 
عین��ي و دیني ق��رار مي گیرند یا نه؟ رابط��ه پدیدآورنده و پدیده 
فک��ري در کدامیک از قالبهاي رابطه ش��خص با اموال )مالکیت، 
حق انتفاع یا حق ارتفاق( قرار مي گیرد؟ آیا تقسیم بندي اموال، به 

مثلي و قیمي در مورد این اموال هم کاربرد دارد؟ 
ب��ا تصویب مقررات خاص در زمینه مالکیت صنعتي، ادبي و 
هنري به بعضي از این س��ؤاالت پاس��خ داده شده است، لیکن از 
آنجا که مقررات مزبور به ماهیت اموال فکري و همچنین جایگاه 
آنها در حقوق اموال اش��اره نکرده اس��ت، بحث درباره ماهیت و 

جایگاه اموال فکري اهمیت فراوان دارد.
ب��ا این نگرش، مقاله حاضر ب��ه تبیین ماهیت حقوق مالکیت 
فک��ري و تش��ریح جای��گاه آن در حقوق اموال مي پ��ردازد. این 
مس��أله، هم ش��ناخت اموال فکري را در پی دارد، هم تش��خیص 
وضعیت حقوقي این اموال، در نظام موجود را تس��هیل مي نماید، 
درنتیجه به طور مستقیم و غیر مستقیم  به تعداد زیادی از سؤاالت 
پاس��خ داده مي شود و بدین ترتیب، پاره اي از ابهامات موجود در 

زمینه این اموال مرتفع مي گردند.   
در این مقاله، ابتدا ماهیت اموال فکری را تبیین می کنیم و پس 
ازآن، به بیان جایگاه آن در حقوق اموال می پردازیم: نخس��ت، به 

ماهیت این اموال مي پردازیم.

2-ماهیتحقوقمالکیتفکري
برخی برای تبیین ماهیت حق��وق مالکیت فکري، مفاهیم »حق«، 
»مالکی��ت« و »فک��ري« را توضی��ح می دهند و تص��ور می کنند با 
توضی��ح این مفاهیم، ماهیت این حقوق روش��ن مي ش��ود، ولي 
واقعیت امر این است که این کار به تبیین ماهیت حقوق مالکیت 
فک��ري کمکی نمی کند و بای��د از آن فراتر رفت. در این مبحث، 
ب��ه منظور تبیی��ن ماهیت حقوق مالکیت فکري، نخس��ت حق را 
تعریف می کنیم، به تعریف حقوق مالکیت فکري و تعیین قلمرو 
آن می پردازیم وموضوع و متعلق حقوق مالکیت فکري را بررسي 
مي نمایی��م. بعد از آن، نحوه ایجاد و زوال این اموال را بررس��ی 
می کنیم. مالیت، اوصاف و آثار این اموال، از دیگر مباحثي اس��ت 

که به آن خواهیم پرداخت.

1-2-مفهومحق
حق در لغت به معناي راس��ت، درس��ت، ثابت، ضد باطل، یقین 
و ع��دل، نصیب و بهره به کار رفته اس��ت )فت��ح ا...، 1415ه.ق، 
ص164: قلعچ��ي )ب��ي ت��ا(، ص182: الجوه��ري، 1407 ه.ق، 
توضیحات ذیل بطل(. فیلس��وفان، فقهاء و حقوقدانان نیز حق را 

تبیین کرده اند که در ادامه به بیان آن می پردازیم: 
1-1-2-حقازدیدگاهفیلسوفان

اندیشمنداني، مانند اسپینوزا1، گرین2 و پوفندورف3، حق را نوعي 
قدرت و سلطه مي دانند. در این معنا، وقتي گفته مي شود شخصي 
ب��ر دیگري حق دارد، یعني داراي س��لطه اي اس��ت که مي تواند 

نسبت به دیگري اعمال نماید)حکمت نیا، 1383، ص70(.
وینگرودف4 نیز حق را مطالبه و ادعایي مي داند که قانون آن 
را تایید مي کند )همان، ص 71(. ایرینگ5 هم حق را نفع حمایت 
شده توسط قانون مي داند)دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، 1364، 

ص 49(.
ویزل��ي هوفلد6، حقوقدان نظریه پ��رداز آمریکایي، نیز معتقد 
است، تحلیل حق، مس��تلزم توصیف ساختار دروني حق )شکل 
ح��ق( و توصی��ف چیزي که حق براي دارن��ده آن ایجاد مي دهد 
)کارکرد حق(، مي باش��د. وی در توصیف س��اختار دروني حق، 
:)Stanford, 2005,pp.1-2( چهار شکل براي حق متصور است

1- امتیاز7: در یک ش��کل، حق به معناي مزیت و امتیاز است، 

1. Benedict Spinoza
2. T. H Green
3. Samuel Von  Pufendorf
4. Paul Vingrodoff
5. Yhring
6. Wesly Hohfeld
7. Privilege
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بدون اینکه تکلیفي وجود داش��ته باش��د. به عنوان مثال، ش��خص 
مي تواند اتاق خود را با رنگ آبي نقاشي نماید، یا مي تواند سکه اي 
را که در کنار خیابان پیدا کرده است، بردارد. ولي، در هیچکدام از 

.)Ibid( موارد فوق، وظیفه و تکلیفي نسبت به این کار ندارد
2- مطالبه8: در ش��کلي دیگر، حق متضمن مزیتي براي یک 
ش��خص، از طریق قراردادن تکلیفي براي دیگري مي باش��د، در 
این صورت، دارن��ده حق مي تواند آن را از دیگري مطالبه نماید. 
ب��ه عنوان مثال، در قرارداد بی��ن کارفرما و کارگر، از یکطرف، به 
کارگر حق می دهد دستمزد دریافت کند و از طرف دیگر، کارفرما 
را مکلف می کند که آن را پرداخت نماید. این حقف نوعی مطالبه 
اس��ت و کارگ��ر مي توان��د از کارفرما بخواهد که دس��تمزد او را 

.)Ibid( پرداخت نماید
3- قدرت9: در یک ش��کل، حق ب��ه معناي قدرت و توانایي 
براي انجام امري اس��ت، مانند حق وصیت کردن، حق انتقال مال، 
حق دادخواهي )موحد، 1381، ص55(. اعمال قدرت از س��وي 
صاحب ح��ق، در این معني، مالزمه با تکلیف در برابر آن ندارد، 
ول��ي طرف دیگ��ر را در حالت انفعال و اثرپذی��ري قرار مي دهد 

)همان، ص 56(. 
4- مصونیت10: وقتي شخصي توانایي تغییر در حقوق دیگري 
را ندارد، شخص دوم در قبال اعمال شخص اول مصونیت دارد. 
به عنوان مثال، کارمندان حق دارند، در صورتي که دولت جدیدي 
روي کار بیای��د، از ادامه کار منع نش��وند، بنابراین، آنها در مقابل 
.)Ibid( اعمال دولت در خصوص منع از ادامه کار، مصونیت دارند

2-1-2-حقازدیدگاهفقهاء
درخص��وص ماهیت ح��ق، دیدگاه هاي مختلف��ي در فقه وجود 
بح��ر  آل   :108-105 ص��ص  1418ه.ق،  نائین��ي،  )ر.ک:  دارد 
العلوم، 1403ه.ق، صص 11- 64: غ��روي اصفهاني، 1418ه.ق، 
صص17-53: طباطبایي ی��زدي، 1378، صص 55-58، خمیني، 
1376، ص20: خویي، بي تا، صص 41-58: الحسیني الروحاني، 
1414ه.ق، صص 20-22: محقق داماد، 1376، صص 263-254: 
قنوات��ي، 1379، صص42-48: حکمت نی��ا، 1383، صص 76-
83(. ب��ه اعتقاد بعضي از فقهاء، حق نوعي س��لطنت اس��ت11 اما 
عده اي دیگر با این اس��تدالل که سلطنت نوعي حق نیست، بلکه 
از آثار حق به حس��اب مي آید)نائین��ي، 1418ه.ق، ص 107(. به 
برداش��ت فوق عیب گرفته اند و نظر دیگري را بیان نموده اند. به 

8. Claim 
9. Power
10. Immunities
11. در ای��ن معنا، ح��ق در مقابل حکم قرار مي گیرد ک��ه نتیجه آن، صرفا 

رخصت و جواز یا  وادار نمودن یا منع مي باشد نه سلطنت. 

نظر این گروه از فقها، حق، نوع و مرتبه ضعیفي از مالکیت است 
)طباطبایي یزدي، 1378، ص55(. مطابق با این نظر، حق، مالکیت 
ضعیف بر مال است که مالکیت بر منفعت از آن قوي تر و مالکیت 

بر عین، از هر دو قوي تر است. 
دس��ته دیگري از فقهاء، تعبیر فوق را دارای اشکال دانسته و 
اعالم کرده اند که حق نوعي مالکیت نیست، بلکه اعتباري در کنار 
مالکیت اس��ت )خمیني، 1376، ص20(. معتقدین به این نظریه، 
عالوه بر اس��تناد به فهم عرف، استدالل مي نمایند مواردي وجود 
دارد ک��ه حق صدق مي کند، بدون اینکه بتوان از مالکیت س��خن 
گفت، نظیر حق تحجیر که ش��خص داراي حق است، ولي مالک 
آن نیس��ت. افزون بر مطالب فوق، اعالم مي دارند که ملکیت یک 

امر اعتباري بسیط است و شدت و ضعف ندارد )همان جا(.
هرچن��د مفهوم اخی��ر از حق )حق به عن��وان اعتبار خاص( 
پذیرفتنی به نظر مي رس��د. ولي، باید توجه داش��ت که فقهاء در 
استعمال واژه حق، به اندازه کافی دقت نکرده اند گاهي نیز آنرا در 
معنایي به کار مي برند، که عالوه بر معاني ذکر ش��ده، شامل حکم 

و مالکیت)عین و منفعت( نیز مي شود. 
بنابراین درفقه، حق در دو معنا بکار مي رود: یک- معناي عام 
که ش��امل حکم، مالکیت عین و منفعت و حق در معناي خاص 

مي شود. دو- معناي خاص، که در مقابل حکم قرار مي گیرد. 
حقوقدان��ان نیز، گاهي ح��ق را در معناي خاص و گاهي در 
معناي عام به کار مي برند. به عنوان مثال، زماني که از حق انتفاع، 
یا حق ارتفاق س��خن به میان مي آید، حق در معناي خاص مورد 
نظر اس��ت. لیکن، وقتي حق مالي به دو دس��ته حق عیني و دیني 
تقسیم مي شود، حق در معناي عام مدنظر است که شامل مالکیت 
عین و منفعت نیز مي شود. همین طور موقعي که واژه حق، براي 
اموال فکري اس��تفاده مي ش��ود، حق در معناي عام به کار مي رود 
که عالوه بر سلطه ضعیف، شامل مالکیت بر اموال فکري و منافع 

آن نیز مي گردد. 
از تطبی��ق دیدگاه فیلس��وفان و فقهاء، مي ت��وان به این نتیجه 
رسید: هم فیلسوفان و هم فقهاء به همه اشکال حق توجه دارند، 
ب��ا این تفاوت ک��ه فقهاء، بعضي از مصادیق ح��ق یعني )حق به 
ص��ورت امتیاز یا آزادي و حق به ش��کل مصونیت( را که صرفًا 
بیانگ��ر ترخیص، اجازه و منع مي باش��د، تحت عنوان حکم مورد 
مطالعه قرار مي دهند، و آن دسته را که متضمن قدرت، توانایي و 
سلطه مي باشند، تحت عنوان حق مورد بررسي قرار مي دهند. البته 
مواقعي که فقهاء، حق را در معناي عام به کار مي برند، و تمایزي 
بین حق و حکم قائل نمي شوند، دیدگاه فقهاء و فیلسوفان به هم 

بسیار نزدیکتر مي شود. 
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با توجه به تقس��یم بندي فیلس��وفان و فقه��اء از حق، حقوق 
مالکیت فکري در تقس��یمات فیلس��وفان، در ذی��ل حق به منزله 
قدرت قرار مي گیرد، و در تقس��یمات فقهاء، زیر مجموعة حق به 
معناي خاص قرار مي گی��رد12، زیرا صرفًا بیانگر ترخیص، اذن یا 
منع نمي باش��د بلکه به دارنده آن، قدرت و سلطه اعطاء مي نماید، 
به همین خاطر اس��ت که دارنده چنین حقوقي، هم خود مي تواند 
از ای��ن حقوق بهره مند ش��ود، و هم مي تواند دیگران را از تجاوز 

به حق خود منع کند.

2-2-تعریفحقوقمالکیتفکريوقلمرو
آن

حقوق مالکیت فکري13، حقوقي است که شخص نسبت به نتایج، 
یافته ه��ا و آثار فک��ري خود دارد. حقوق مالکی��ت فکري قلمرو 
وس��یعي دارد و شامل هر چیزي مي ش��ود که زاییده فکر و ذهن 
آدمي است. مخلوق ذهن و فکر ممکن است به حوزه علم، هنر، 

صنعت یا تجارت تعلق داشته باشد.
هرچند داشتن منشأ ذهني، شرط قرار گرفتن در قلمرو حقوق 
مالکیت فکري است، ولي با این وجود، امروزه نظام هاي مالکیت 
فکري از موضوعاتي که منش��أ ذهني ندارند یا به سختي مي توان 
آنها را ناشي از فعالیت ذهن دانست نیز حمایت مي کنند، مواردي 
مانند لیس��ت مشتریان و بازارهاي فروش محصول که تاجر بر اثر 
تجربه و ممارست کسب مي نماید، یا شهرت و اعتباري که تاجر 
به واسطه عرضه کاالهاي مرغوب، یا ارایه خدمات با کیفیت باال 

به دست مي آورد.
بنابراین، نظام مالکی��ت فکري عالوه بر مخلوقات فکري، از 
دس��تاوردهاي تجاري و صنعتي- هرچند که منش��أ ذهني نداشته 
باشند- نیز حمایت مي کند. به هر حال، موضوعات اخیر از بحث 

این مقاله خارج هستند.
حمایت نظ��ام مالکیت فکري از اموال فکري، در اغلب موارد 
به این ش��کل اس��ت که به دارنده آنها اجازه مي دهد از منافع مادي 

12. بای��د توجه داش��ت که در اینج��ا منظور از حق ب��ه معناي خاص، هر 
حقي اس��ت که قدرت و س��لطه ایجاد مي نماید، بنابراین هم شامل حق در 
معن��اي خاص، و هم  مالکیت عین و منفعت مي گردد، ولي حکم را در بر 

نمي گیرد.    
13. شایسته اس��ت به جاي اصطالح "حقوق مالکیت فکري" از واژه "مال 
فکري" اس��تفاده شود، چه "مالکیت" و "حق" عناویني هستند که براي بیان 
رابطه بین شخص و شئ )اعم از مادي و غیر مادي( به کار مي روند و بسته 
به نوع استفاده و سلطه اي که شخص بر مال دارد، عنوان آن فرق مي کند، از 
این��رو رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکري از نوع "مالکیت"، و رابطه بین 
کس��ي که صرفًا حق استفاده از پدیده فکري را دارد با پدیده فکري از نوع 
"حق انتفاع" مي باش��د. بنابراین، اس��تفاده از این عناوین براي بیان و معرفي 

نوع مال درست نیست.

مترتب بر حق خود، به طور انحصاري بهره مند گردند، اما ش��کل 
حمایت در مورد اطالعات افش��اء نشده فرق مي کند و دارنده این 
اطالع��ات، بدون اینکه از حق انحصاري بهره مند گردد، صرفاً این 
امکان را پیدا مي کند که از افشاء، کسب و دسترسي دیگران، بدون 
اجازه وي، به شیوه مغایر با رویه هاي تجاري صادقانه جلوگیري کند 
)بن��د 2 ماده 39 تریپس(. بنابراین، چون به دارنده چنین اطالعاتي 
حق انحصاري داده نمي شود، ممکن است چند شخص یا شرکت 
به طور همزمان داراي چنین اطالعاتي باشند. به عنوان مثال، دانش 

فني شیرین سازي آب را در اختیار داشته باشند.

3-2-متعلقوموضوعحقوقفکري
این س��ؤال به ذهن می ر س��د که موضوع و متعلق حقوق فکري 
چیس��ت؟یا به عبارت دیگر، این حقوق ب��ه چه چیزي تعلق مي 
گیرد؟ در این خصوص، می توان نظریه هاي مختلفي به شرح ذیل 

مطرح نمود: 
1-3-2-فقدانموضوع

برطبق این نظر، احکام، مقررات، حقوق و امتیازات به شيء مادي 
که اندیش��ه پدیدآورنده در آن منعکس شده است، بر مي گردد، و 
چیز مجزایي غیر از ش��ئ مادي که تفکر پدیدآورنده در آن نقش 
بسته است، وجود ندارد)حکمت نیا، ، ص 116(. به عنوان مثال، 
وقتي سخن از حق مؤلف است، موضوع آن کتاب مادي است که 
نوشته شده است. یا وقتي از اختراع سخن گفته مي شود، موضوع 
آن هیأت و وسیله ای مادي است که ایده مخترع در آن تبلور پیدا 

کرده است. 
ای��ن نظریه، بنا به دالیل زیر قابل قبول نیس��ت: اوالً، بعضي 
از مصادیق حقوق فکري، نظیر دانش فني و اس��رار تجاري صرفًا 
یکسري اطالعات هس��تند و اصوالً به مرحله تحقق و تجسم در 
نمي آین��د. ثانیًا، درصورت��ي از ایده و فک��ر پدیدآورنده حمایت 
مي کند ک��ه پدیدآورنده به آنها قالب مادي داده باش��د. بنابراین، 
مواردي که پدیدآورنده به آنها ش��کل مادي نداده است، مشمول 

حمایت نمي گردند. 
افزون بر ایرادات فوق، نگاهي به قوانین و مقررات داخلي و 
بین المللي مرتبط با حقوق فکري، نش��ان مي دهد که نظریه فوق 
از جایگاه واقعي این اموال در مقررات به دور است؛زیرا مقررات 
موج��ود حمایت از پدیده هاي فکري را به متبلور ش��دن آنها در 

شيء مادي منوط نکرده ا ند.
2-3-2-شئغیرمادي

برابر با این نظریه، متعلق حقوق فکري، شئ غیر مادي است)همان 
منب��ع، ص107(. پدیدآورنده، اثري را ایج��اد مي نماید که داراي 
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هیأت غی��ر مادي و غیر ملموس اس��ت. این پدی��ده، به خودي 
خ��ود ارزش اقتص��ادي دارد و عقالي جامع��ه حاضرند در قبال 

برخورداري از آن، مبلغي را بپردازند.
3-3-2-موضوعفرضيیااعتباري

در احتمال دیگري گفته ش��ده اس��ت، متعل��ق حقوق فکري، امر 
اعتباري اس��ت )همان منب��ع، ص107(. یعنی هم��ان طوري که 
خردمن��دان و عقالي جامع��ه در زندگي اجتماع��ي، مالکیت را 
اعتبار، ایده ها و آفریده هاي فکري که امري مجرد و مجزا از ماده 
و مظه��ر خارجي هس��تند، را نیز اعتبار و جع��ل کرده اند. بدیهي 
اس��ت که چنین اعتباري، بدون علت نیس��ت و به خاطر منافعي 

است که از وجود حقوق فکري متصور است.
به ظاهر، نظریه س��وم در نظریه دوم ادغام شدنی است؛. زیرا، 
موضوع فرضي یا اعتباري، خود ش��ئ غیر مادي است. ولي، نباید 
از نظر دور داشت که فرق ظریفي بین این دو نظریه وجود دارد، 
به این صورت که برطبق نظریه سوم، شئ غیر مادي بواسطه جعل 
اعتب��ار، ارزش اقتصادي مي یابد، ولي مطاب��ق نظریه دوم، ارزش 
اقتصادي ش��ئ غیر م��ادي، به علت جعل اعتبار نیس��ت؛ بلکه به 

خاطر  ارزش واقعي خود شئ مي باشد.
از حیث آثار، بین نظریه دوم و سوم فرقي وجود ندارد، و هر 
دو اس��تفاده از حقوق فکري هر چند به ش��کل ملموس درنیامده 
باش��ند، را تجوی��ز مي نمایند. اما، اگر قائل به نظریه اول باش��یم، 
اس��تفاده پدیدآورنده صرفًا متوجه اشیایي خواهد بود که به شکل 
و صورت ملموس و مادي، مثاًل یک نوع وس��یله یا دس��تگاه در 

آمده باشند.

4-2-ایجادوزوالحقوقمالکیتفکري
سؤالی که مطرح می شود، این است که حقوق مالکیت فکري، چه 
زماني ایجاد و چه زماني از بین مي رود؟ در این گفتار، نخس��ت 

نحوه ایجاد و سپس چگونگي زوال این اموال بررسی می شود.
1-4-2-ایجادحقوقمالکیتفکري

تش��خیص این مس��أله که مال چه زماني ایجاد مي شود، در اموال 
مادي و ملموس کار آسانی است، ولي در مورد محصوالت فکري 
با دش��واري همراه اس��ت؛ زیرا برخالف اموال مادي، این اموال 
جایگاه خارجي ندارند و پایگاه آنها ذهن و فکر آدمي اس��ت، که 
صرفًا در کنترل ش��خص پدیدآورنده قرار دارد و تا زمانی که که 
شخص پدیدآورنده، آن را به دیگران اعالم یا عرضه نکند، کسي 
از وجود آنها باخبر نمي ش��ود. به عنوان مثال، اگر شاعري، قطعه 
شعري را بسراید، یا اگر محققي به یک فرایند و روشي دست پیدا 
کند که در افزایش مقدار محصوالت کش��اورزي یا کاهش آفات 

مؤثر باشد، بدون آنکه آنها را درجایي اعالم و یا منتشر نماید و یا 
به ثبت برساند، یک پدیده فکري را خلق کرده است.

ب��ه مجرد خلق پدیده فکري در ذهن پدید آورنده، اثر فکري 
محق��ق می ش��ود و در عالم ثب��وت، به مرحله وجود مي رس��د و 
دارن��ده آن مي توان��د از منافع مادي و حق��وق اخالقي مترتب بر 
آن بهره مند ش��ود. به عنوان مثال، از طریق ق��رارداد آن را به غیر 
منتقل کند، یا در خصوص اس��تفاده از آن، به دیگران مجوز بهره 

برداري)لیسانس( اعطاء نماید.
س��ؤالي که در اینجا مطرح مي ش��ود، این اس��ت که آیا خلق 
پدیده فکري، منوط به انجام تشریفات قانوني، مانند ثبت و انتشار 

مي باشد یا خیر؟
اگر ایجاد پدیده هاي فکري را به انجام تشریفات قانوني منوط 
نماییم، نتیج��ه اش این خواهد بود که تا موقع انجام تش��ریفات، 
پدی��ده فکري وجود نداش��ته و در نتیجه پدیدآورنده حقي بر اثر 
فکري خود ندارد، بنابراین، اگر ش��خص دیگ��ري غیر از او، اثر 
را به خود منتس��ب کند، یا ش��روع به بهره برداري از آن بنماید، 
پدیدآورنده نمی توان��د هیچ اقدامی انجام دهد، حال آنکه چنین 

نتایجي به لحاظ منطقي پذیرفتنی نیست.
ممکن اس��ت، گفته ش��ود باید بین حق اخالقي و حق مادي 
مترت��ب بر حقوق مالکیت فکري، تفکیک قایل ش��ویم. در مورد 
ح��ق اخالقي، پدیدآورنده به مجرد خلق اثر از این حق بهره مند 
مي ش��ود، ولي برخورداري از حق مادي منوط به انجام تشریفات 
قانوني است. نتیجه اس��تدالل فوق، این است که پدیدآورنده اثر 
فکري، مثاًل اختراع مي تواند با استناد به حق اخالقي، مانع از این 
گردد که دیگران اختراع او را به خود منتس��ب نمایند، یا به اس��م 
خ��ود ثبت نمایند، ولي تا زمانی که برای ثبت اختراع اقدام نکرده 

است، نمي تواند از منافع مادي مترتب بر آن بهره مند گردد.
پذی��رش هر حقي، ولو اخالقي، ب��راي پدیدآورنده، ضرورتًا 
و مقدمتًا دو نکته را به اثبات مي رس��اند: یک، شئ فکري وجود 
دارد. دو، بین پدیدآورنده و ش��ئ فکري، علقه و رابطه اي از نوع 
س��لطه یا مالکیت برقرار اس��ت.حق اخالقي و حق مادي از آثار 
س��لطه و مالکیت بر شئ مي باشد، و شخص وقتي از این حقوق 
برخوردار مي ش��ود که اوالً، ش��یئي وجود داشته باشد تا بتوان آن 
را موض��وع س��لطه و مالکیت قرار داد. ثانیًا، بین دارنده و ش��ئ، 

ارتباطي از نوع سلطه و یا مالکیت برقرار باشد.     
احتمال دارد، گفته شود قبل از انجام تشریفات، پدیده فکري 
وجود دارد و سلطه و مالکیت نیز بین پدیدآورنده و پدیده فکري 
برقرار اس��ت، ول��ي قانونگذار ترتب حقوق م��ادي بر مالکیت و 

سلطه را تا انجام تشریفات قانوني به تأخیر انداخته است.
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از آنج��ا که این احتم��ال، بین حق ایجاد ش��ده و اثرگذاري 
آن، یعن��ي امکان بهره مندي از منافع م��ادي، فاصله مي اندازد، با 
جریان طبیعي امور مخالف است، چون سیر طبیعي امور، ایجاب 
مي نمای��د هر حقي بعد از پیدایش، بالفاصل��ه آثار خود را به جا 
بگ��ذارد، لذا در صورتي مي ت��وان آن را پذیرفت ک��ه دلیل قانع 
کننده اي وجود داش��ته باش��د. به نظر مي رسد در بحث مورد نظر 

چنین دلیلي وجود ندارد.
بنابراین انجام تش��ریفات قانوني در ایجاد پدیده فکري و نیز 
ترتب حقوق مادي و اخالقي بر پدیده فکري نقشي ندارد. چنین 
تلق��ي از حقوق مالکیت فکري، با اس��تنباط و تص��ور عموم نیز 
هماهنگي و همس��ویي دارد؛ چون اخت��راع حتي قبل از ثبت نیز، 
موضوع معامله قرار مي گیرد و این امر نشان مي دهد وجود پدیده 
فک��ري و ترتب حقوق مادي و اخالقي بر آن، حتي قبل از ثبت، 

توسط جامعه مورد شناسایي قرار گرفته است. 
هرچن��د انجام تش��ریفات قانوني، در ایج��اد پدیده فکري و 
ترتب حقوق مادي و معنوي بر آن نقش��ي ندارد، ولي الزمه بهره 
مند ش��دن از حمایت هاي قانوني، این اس��ت که تشریفات مقرر 
رعایت ش��ود. بنابراین، پدیدآورنده، زمان��ي مي تواند در مراجع 
رس��مي علیه متجاوز اقامه دعوا کند که تش��ریفات الزم را انجام 
داده باش��د. در مقام قیاس، مي توان گفت: حق پدیدآورنده قبل از 
انجام تش��ریفات، به حق طبیعي مي ماند که وجود داشته و داراي 
ارزش است، لیکن از حمایت قانون برخوردار نیست، مانند طلبي 
که مشمول مرور زمان شده است، یا نفقه معوقه نزدیکان در خط 

عمودي.
2-4-2-زوالحقوقمالکیتفکري

قبل از ش��روع بحث، باید به این نکته توجه نمود که زوال ش��ئ، 
با زوال مالیت آن متفاوت مي باش��د. در زوال ش��ئ، خود شئ از 
بی��ن مي رود، ولي در زوال مالیت، ش��ئ باق��ي مي ماند، ولي به 
دالیلي، مانند: ممنوعیت قانوني، یا ش��رعي یا عدم تمایل جامعه 
ب��ه آن، صرفًا مالیتش از بین مي رود. در اینجا،  زوال پدیده فکري 
را بررس��ی می کنیم، در شماره آتی از زوال مالیت سخن خواهیم 

گفت.
مال مادي و اصوالً هر ش��ئ متعلق ب��ه عالم ماده که در ابعاد 
س��ه گانه طول، عرض و ارتفاع محصور مي باشد، یک آغاز و یک 
پایاني دارد. پایان یافتن آنها به معني از بین رفتن آنها به طوري که 
نتوان عنوان ش��ئ قبلي را به آنها داد، مي باشد، بنابراین، اگر گندم 
به آرد یا صندلي به خاکس��تر و یا آب به بخار تبدیل شود، چون 
دیگ��ر نمي توان به آنها گندم، صندلي و آب گفت، لذا باید آنها را 

از بین رفته تلقي نمود.

بر خالف اموال مادي، ب��ه علت ماهیت غیر ملموس حقوق 
مالکیت فکري و قابلیت تکثیر پذیري س��اده و عدم انحصار شان 
در شئ مادي، تشخیص زوال و پایان حیات آنها به سادگي میسر 
نیست. ممکن است گفته شود از آنجا که این حقوق به شخصیت 
پدیدآورنده وابس��ته اند و پایگاه خارجي جز ذهن وي ندارند، با 

فوت پدیدآورنده از بین مي روند.
ولي به دالیل زیر، اس��تدالل فوق قابل پذیرش نیس��ت: اوالً، 
درس��ت است که با فوت ش��خص به حیات جسماني وي پایان 
دادن مي ش��ود، ولي ش��خصیت معنوي او همچنان باقي است و 
باید محترم ش��مرده ش��ود، پدیده هاي فکري ه��م از آنجا که به 
جنبه معنوي ش��خصیت تعلق دارند، نه جنبه جس��ماني، باید بعد 
از فوت پدیدآورنده محترم ش��مرده ش��وند. الزم به ذکر اس��ت، 
مورد تردید و س��ؤال قراردادن موجودیت ای��ن پدیده ها یکي از 
مصادیق عدم حرمت به ش��خصیت معنوي پدیدآورنده اس��ت.14 
ثانیًا، ممکن اس��ت پدیده فکري به واسطه چاپ، انتشار یا افشاء 
وارد اذهان دیگران شده باشد و بتوان در عالم ذهن، هرچند ذهن 
ش��خص یا اشخاصي غیر از پدیدآورنده، براي آن پایگاهي تصور 
نمود، بنابراین، این پدیده ها واجد پایگاه و جایگاه هس��تند. ثالثًا، 
حمایت از پدیده فکري را به مدت حیات پدیدآورنده آن محدود 
مي نماید که این مس��أله در مقررات داخلي و بین المللي مرتبط با 
حقوق مالکیت فکري پذیرفته نش��ده است.افزون برآن اگر پدیده 
فکري از ذهن پدیدآورنده خارج، و به شکلي وارد اذهان دیگران 
نشده باشد، بعد از فوت پدیدآورنده و یا عارض شدن فراموشي 
و جنون بر وي از بین مي رود. بنابراین، مالک تش��خیص زوال یا 
عدم زوال پدیده فکري، وارد ش��دن یا نش��دن آن به قلمرو ذهن 
عموم مي باشد. در این خصوص، باید به چند نکته توجه داشت: 
یک، منظور از عموم، جمع کثیري از مردم نیس��ت و باخبر شدن 
ی��ک نفر هم کفایت مي کن��د. دو، ورود به اذهان عموم، طریقیت 
دارد نه موضوعیت. لذا ممکن اس��ت به اشکال مختلف، از قبیل 
چاپ اثر، انتش��ار فرمول و یا متبلور ش��دن ایده ذهني مخترع در 
ش��ئ مادي صورت بگیرد. س��ه، قابلیت ورود ب��ه اذهان عموم، 
کفایت مي کند و نیازي به این نیس��ت که پدیده فکري بالفعل در 
ذهن عموم موجود باشد. بنابراین، اگر اختراع صورت پذیرد، در 
مدارک��ي اعالم گردد، ولي هنوز آن مدارک در معرض مش��اهده 
قرار نگرفته باشند، باید پدیده فکري را موجود تصور نمود.     

از آنجا که قانون مدني ایران، مانند قوانین س��ایر کش��ورها، 

14. ال��زام به اجراي مفاد وصیت که بیانگر خواس��ت و اراده متوفي بعد از 
حیات اوست و در تمام نظام هاي حقوقي پذیرفته شده است، نمونه دیگري 

از مصادیق احترام به شخصیت معنوي فرد پس از حیات وي مي باشد.
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یکي از ش��رایط اساس��ي معامله را موجود بودن موضوع معامله 
می دان��د، مباح��ث فوق، از حالت نظري خارج می ش��ود و فایده 
عمل��ي پیدا مي کند؛ زیرا صحت معامله، به وجود موضوع معامله 

وابسته است.

5-2-مالیتحقوقمالکیتفکري
آی��ا حقوق مالکیت فک��ري مالیت دارد؟ چ��ه زماني این حقوق 
مالیت پی��دا مي کند؟ چه زماني به مالیت آنها پایان می یابد؟ برای 
پاس��خ به این سؤاالت، مالیت حقوق مالکیت فکری، منشأ مالیت 

و چگونگی زوال آن بررسی می شود.
1-5-2-مالیتپدیدههايفکري

مال، چیزي اس��ت که قابل استفاده است و ارزش مبادله اقتصادي 
داشته باش��د، بنابراین، مالک تعیین و تشخیص مالیت شئ، قابل 

تقویم بودن و داشتن ارزش اقتصادي است.15
الزم نیست، مال حتمًا محس��وس و مادي باشد؛ زیرا ممکن 
اس��ت اموال غیر مادي و غیر ملموس نیز ممکن اس��ت از منظر 
عرف، ارزش اقتصادي داش��ته باش��ند و موضوع  داد و ستد قرار 
بگیرند. منفعت، حق انتفاع، حق ارتفاق و حق تحجیر از این قبیل 

مي باشند.
بن��ا به مطالب فوق، نباید در خصوص مالیت حقوق مالکیت 
فکري تردید نمود، چون این اموال به واس��طه ارزش��ي که عرف 
براي آنها متصور اس��ت، موضوع معامله قرار مي گیرند. از طرف 
دیگ��ر، همان طور که ذکر ش��د غیر مادي بودن ش��ئ، تأثیري در 

مالیت آن ندارد.
بعضي ه��ا معتقدند امور معن��وي از قبیل فکر، هنر و صنعت، 
مال نیس��تند و صرفًا کسي که فکري را ابتکار مي نماید، یک نوع 
حق برداشتني نسبت به ابتکار و نتیجه ابتکار خود دارد که دیگران 
ح��ق اس��تفاده از آن را ندارند و بیان مي دارن��د این حقوق، یک 
نوع حقوق دیگري هس��تند که متعلق آن مال نیس��ت )هاش��مي 

شاهرودي، 1384، ص 10(. 
اگ��ر منظور از مطلب فوق، این باش��د ک��ه موضوع و متعلق 
حقوق مالکیت فکري، مال مادي نیس��ت، حرف درس��تي است 
و مي ت��وان آن را پذیرف��ت، اما اگر منظور این باش��د که موضوع 
ای��ن حقوق، یعني آث��ار فکري مالی��ت ندارند، نمي ت��وان آن را 
پذیرفت؛زیرا چه همان طور که گفتیم جامعه به واس��طه ارزش��ي 

15. ف��رق بین مال و ش��ئ این اس��ت که مال هم��واره داراي ارزش مبادله 
اقتصادي و قابل تقویم به پول اس��ت، ولي ش��ئ ممکن است ارزش مبادله 
اقتصادي داش��ته باشد یا نداش��ته باشد، بنابراین هر مالي شئ است ولي هر 

شئ مال نیست.

که براي این اموال قائل است، آنها را موضوع معامله قرار مي دهد 
و همین مقدار، نشانگر مالیت این اموال است.

2-5-2-زمانمالیتیافتنحقوقمالکیتفکري
منش��أ مالیت ش��ئ، اعتبار عق��الء و عرف مي باش��د. به این 
صورت که، ش��ئ به این خاط��ر مالیت دارد که ع��رف براي آن 
ارزش اقتصادي قائل اس��ت، لیکن درخصوص اموال فکري، این 
س��ؤال مطرح مي ش��ود: آیا ارزش گذاري ع��رف و عقالء، براي 
مالیت این اموال کافي اس��ت یا به ش��رط دیگري نیز نیاز است؟ 
این س��ؤال از اینرو مطرح مي ش��ود که بعضي از کش��ورها براي 
حمایت از بعضي موضوعات حقوق مالکیت فکري ش��رایطي را 
مقرر کرده اند. به عن��وان مثال، حمایت از اختراع و طرح صنعتي 
را به ثبت آن منوط کرده اند، یا از اختراعاتي حمایت مي کنند که 
واجد ش��رایط تازگي16 و گام ابتکاري17 بوده و در صنعت کاربرد 
داش��ته باش��ند18، یا اثرهاي ادبي و هنري را موقعي مورد حمایت 
قرار مي دهند که اثر براي نخستین بار در کشور آنها چاپ، پخش 

یا اجرا شده باشد.
در پاس��خ به س��ؤال فوق، مي توان دو احتمال مطرح نمود. 
احتمال اول، این اس��ت که تش��خیص عرف ب��راي تحقق مالیت 
کافي نیس��ت و بع��د از حصول ش��رایط قانون��ي، مالیت محقق 
مي ش��ود. احتمال دوم، این است که تشخیص عرف براي تحقق 

مالیت کافي است.
به نظر مي رسد، پذیرش احتمال اخیر منطقي تر است و انجام 
تشریفات قانوني، شرط مالیت حقوق مالکیت فکري نیست؛ زیرا 
قاعده کلي این است که تعیین مالیت، یا عدم مالیت شئ با جامعه 
مي باش��د و به شرط دیگري نیاز ندارد از آنجا که مردم حاضرند، 
قب��ل از ثبت اختراع و ط��رح صنعتي، آنها را معامل��ه نمایند، لذا 

مالیت آنها قبل از انجام تشریفات محقق مي شود.
الزم به ذکر است، اگر مالیت این اموال را به انجام تشریفات 
مربوط��ه منوط نماییم، ناگزیر باید معامالت منعقد ش��ده تا زمان 
انجام تشریفات را به این دلیل که موضوع آنها مالیت ندارد، باطل 
بدانیم که این امر در حوزه مالکیت فکري پذیرفتنی نیس��ت؛ زیرا 
همان طور که گفتیم جامعه قبل از انجام تش��ریفات، اموال فکري 

را مورد معامله قرار مي دهد.  
ممکن اس��ت، گفته شود، این مسأله مردم را تشویق مي نماید 
به دنبال تحصیل شرایط قانوني نروند و به تشخیص عرف بسنده 
کنن��د، ول��ي از آنجا که قب��ل از تحصیل ش��رایط قانوني، مال از 

16. novelty
17. Inventive Step
18. industrial application
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حمایتهاي کامل قانون برخوردار نمي شود، به نظر مي رسد انگیزه 
کافي براي تحصیل شرایط قانوني از قبیل ثبت وجود دارد. 

3-5-2-زوالمالیتحقوقمالکیتفکري
پدیده فکري نیز ممکن اس��ت، مانند ام��وال مادي از مالیت 
بیفتد. پایان مدت حمایت قانوني، طبیعي ترین شکل زوال مالیت 
مي باش��د؛ زیرا بعد از سپري شدن این مدت، استفاده از اثر براي 
عموم آزاد اس��ت و پدیدآورنده امتیاز و برتري نسبت به دیگران 

ندارد، تا بواسطه آن بتواند از دیگران مبلغي را مطالبه نماید.
عدم تمدید اعتبار ورق��ه اختراع یا طرح صنعتي، ابطال حق، 
انحالل بنگاه تجاري که دارندة عالمت تجاري اس��ت و افش��اي 
اطالعات محرمانه از دیگر عواملي اس��ت که مالیت پدیدة فکري 

را از بین مي برد.
ع��دم اقبال جامعه به پدید� فک��ري را نیز باید به موارد فوق 
افزود؛ زیرا رغبت و تمایل جامعه شاخص ارزیابي مالیت است و 
وقتي که در جامعه تمایلي نس��بت به شئ و اثري دیده نمي شود، 
بای��د مالیت آن را پایان یافته دانس��ت، در ای��ن زمینه مي توان به 
تکنولوژي تلفن همراهي اش��اره نمود که ب��ه علت قدیمي و در 

عین حال پر هزینه بودن، از منظر مردم فاقد ارزش مالي است.

6-2-اوصاف
حق��وق مالکیت فکري مش��خصه هاي خاص��ي دارد که آن را از 
اموال دیگر متمایز مي س��ازد. داشتن دو چهره مادي و معنوي، و 
محدودی��ت حمایت، از آن جمله اس��ت. در ذیل این خصلتها را 

توضیح می دهیم:
1-6-2-داشتندوبعدماديومعنوي

حقوق مالکیت فکري، مخلوق ذهن و اندیش��ه آدمي اس��ت. این 
واقعیت، موجب ش��ده اس��ت این اموال عالوه بر جنبه مالي بعد 
دیگري نیز پیدا کنند که آنها را به ش��خصیت پدیدآورنده ارتباط 
م��ي دهد. از این وجهه به بع��د اخالقي و معنوي حقوق مالکیت 
فکري تعبیر مي ش��ود. بنابراین، اموال فکري دو مشخصه مادي و 
اخالقي دارند. به تبع این دو مشخصه، آثار متفاوتي بر این اموال 

مترتب مي شود که در بحث از آثار به آنها مي پردازیم.
2-6-2-محدودیتحمایت

پدیدآورنده اثر فکري، در مدت زمان محدودي مي تواند از منافع 
مادي آن بهره مند ش��ود. به عنوان مثال، حق بهره برداري مخترع 
و مب��دع طرح صنعتي از اثر خود ب��ه ترتیب محدود به 20 و 15 
س��ال مي باش��د. همچنین، این اموال صرفًا در سرزمینها و قلمرو 
جغرافیای��ي خاصي قابل حمایت مي باش��ند. به عن��وان نمونه، از 
اختراع، تنها در کش��ورهایي که به ثبت رس��یده اس��ت، حمایت 

می ش��ود. بنابراین، از حیث زماني و مکاني، پدیده هاي فکري از 
حمایت محدودتري برخوردارند.

قائلین به اصالت جامعه، با این اس��تدالل که اجتماع در خلق 
چنین آثاري س��هیم اس��ت، تحمی��ل محدودیت زمان��ي را الزم 
مي دانن��د، ولي فرد گرایان معتقدند، نبای��د محدودیتهاي زماني به 
حق��وق مالکیت فکري تحمیل ش��ود؛زیرا وقتي کس��ي با تالش 
فک��ري خود، اث��ر علمي و یا هن��ري را خلق مي نمای��د، باید تا 
زمان��ی ک��ه آن اثر ارزش مالي دارد، بتوان��د از منافع آن بهره مند 
ش��ود)جعفرزاده، 1383، ص 106( ام��ا، نمي توان کتمان کرد که 
دیدگاه طرفداران جامعه، متأثر از مالحظات اقتصادي اس��ت. در 
واقع، جامعه مي خواهد با شکس��تن انحصار، زمینه انتقال دانش، 

هنر و تکنولوژي را تسریع نماید. 
تحمیل محدودیت مکاني نیز، بیش از هر چیز، از مالحظات 
حاکمیت��ي کش��ورها متأثر مي باش��د، ب��ه عبارت دیگ��ر، دولتها 
نمي خواهن��د با اعطاي حق انحصاري ب��ه پدیدآورنده هاي متبوع 
کش��ورهاي دیگر، در داخل کشورش��ان خ��ود را از آثار علمي و 

فرهنگي آنها محروم نمایند.
تصویب معاهدات دو جانبه و چند جانبه بویژه کنوانس��یون 
پاریس19، کنوانس��یون برن20، معاهده همکاري در ثبت اختراع21، 
موافقتنامه مادرید22، کنوانس��یون اروپایي اخت��راع23 و موافقتنامه 
تریپس24 موجب کمرنگ شدن خصیصه محدودیت مکاني شد و 
زمینه را برای حمایت فرامرزي از آثار فکري فراهم نمود. به این 
ص��ورت که دولت هاي عضو، با پذی��رش اصل رفتار ملي متعهد 
شدند صرف نظر از تابعیت پدیدآورنده، از اثر او در داخل کشور 

خود حمایت کنند.
هرچن��د این خصیص��ه، امروزه تا حدي رنگ باخته اس��ت، 
ول��ي با این حال بای��د آن را همچنان مش��خصة حقوق مالکیت 
فکري دانس��ت؛ زی��را چه اوالً، همه کش��ورها عضو معاهدات و 
کنوانس��یون ها نیس��تند و در نتیجه مکلف به حمای��ت از اثر، در 
کش��ور خود نمي باش��ند. ثانیًا، درخصوص بعضي از موضوعات 
حق��وق مالکیت فک��ري، نظیر: اختراع، عالم��ت تجاري و طرح 
صنعت��ي براي اینک��ه پدیدآورنده بتواند از حمایت هاي وس��یع 
برخوردار شود، باید در تمام کشورها اثر خود را ثبت کند که این 

19. Paris Convention for the Protection of Industrial Property
20. Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic 
Works 1886. 
21. Patent Cooperation Treaty1970. 
22. Madrid Agreement Concerning the International Registration 
of Marks 
23. European Patent Convention 
24. Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property 
Rights (TRIPs Agreement 1994).
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مسأله به علت زمانبر بودن و داشتن هزینه، پدیدآورنده را از طي 
تشریفات، به تبع آن تحصیل حمایت مکاني وسیع باز مي دارد.

نکته قابل ذکر اینکه برخالف بقیه موضوعات حقوق مالکیت 
فک��ري، اطالع��ات افشاءنش��ده )دان��ش فني و اس��رار تجاري( 
داراي ای��ن محدودیت ها نیس��ت، یعني حمای��ت از آنها مقید به 
زمان و مکان و یا کش��ور خاص نیس��ت. از حی��ث زماني، مادام 
ک��ه این اطالعات فاش نش��ود، ارزش دارد و مورد حمایت قرار 
مي گیرد، ازاین روست که با وجود گذشت چندین دهه از ساخت 
کوکاکوال، فرمول آن ارزش��مند اس��ت و مورد حمایت قرار دارد. 
از حیث مکاني و جغرافیایي نیز، در تمام کش��ورها مورد حمایت 
قرار مي گیرند. بر این امر مي توان چند دلیل اقامه نمود: نخس��ت، 
ضابطة جغرافیایي حمایت از آثار فکري؛ همچون: ثبت، انتش��ار 
و ی��ا چاپ در خصوص این اطالعات قابل اعمال نیس��ت، چون 
پیش بین��ي ضوابط فوق به معناي افش��اي اطالع��ات محرمانه و 
درنتیجه از مالیت افتادن آنها مي ش��ود. دوم، جذب س��رمایه هاي 
خارجي که امروزه براي هر کش��وري حیاتي محس��وب مي شود، 
آنها را ناگزیر س��اخته است، بس��ترهاي حقوقي الزم را براي این 
مهم فراهم سازند که حمایت از این اطالعات، از آن جمله است.  

7-2-آثار
در بح��ث از آث��ار حقوق مالکی��ت فکري، به بررس��ي حقوق و 
تعهداتي مي پردازیم که بر این اموال مرتب مي ش��ود. در بررسي 
آث��ار این ن��وع اموال، نباید از دو نکته غفلت نمود. نخس��ت، دو 
بعدی بودن این اموال موجب ش��ده اس��ت که دو نوع حقوق و 
امتی��ازات مختلف ب��رای آنها در نظر گرفته ش��ود. دوم، دخالت 
دولته��ا با هدف حمای��ت از منافع عموم��ي، محدودیتهایي را به 
حقوق پدیدآورنده وارد کرده اس��ت. اینک ضمن بحثهاي مستقل 

به تبیین حقوق و تعهدات مي پردازیم:
1-7-2-حقوق

همان طور که در بحث از اوصاف بیان ش��د، پدیدآورنده حقوق 
مالکی��ت فکري، از دو حق مال��ي و اخالقي بهره مند مي گردد. بر 
طبق حق مالي، مي تواند هر نوع اس��تفاده اي از مال خود به عمل 
بی��اورد. ب��ه عنوان مث��ال، آن را منتقل نماید یا اج��اره دهد. حق 
اخالق��ي نیز به وی اجازه می دهد دیگران را از هر گونه عملي که 
ب��ه نحوي ارتب��اط وي را با اثر قطع یا مخ��دوش مي نماید، یا به 

تمامیت اثر لطمه وارد مي کند، بازدارد.
قاع��ده کل��ي در خصوص اموال، این اس��ت ک��ه دارنده هر 
مالي، حق هر نوع اس��تفاده و تصرف در مال خود را دارد. حقوق 
مالکیت فکري نیز از این قاعده استثناء نیست و دارنده این اموال 

مي تواند هر گونه انتفاع و اس��تفاده را از مال خود ببرد، بنابراین، 
بهره برداریهایي، نظیر: س��اخت، فروش، تکثی��ر و عرضه که در 
مقررات بعضي کش��ورها بدانها اشاره شده اس��ت، جنبه تمثیلي 

دارند نه حصري.
حقوق م��ادي، به لحاظ وص��ف مالي و امکان ف��ک آنها از 
شخصیت پدیدآورنده، قابل نقل و انتقال و اسقاط است و غیر از 
اطالعات محرمانه که تا زمان افش��اء مالیت دارند، حمایت از آنها 

با محدودیت زماني و مکاني روبروست.
س��ؤالي که در این جا مي توان مطرح نمود، این اس��ت که آیا 
این حقوق جنبه ایجابي دارند یا س��لبي؟ به بیان دیگر، آیا چنین 
حقوقي، به دارنده آن، حقوق مثبت بهره برداري)س��اخت، تولید، 
ف��روش و...( اعط��اء مي نماین��د، یا صرفًا به او ام��کان مي دهد 

دیگران را از تجاوز به حق خود باز دارد؟
غالبًا گفته مي ش��ود که چنین حقوقي، ماهیت منفي و س��لبي 
 Richard, 2006,( دارد و فاق��د ماهیت و محتواي ایجابي اس��ت
p.1-2(25، اما به نظر مي رسد، تعبیر حقوق فکري به حقوق منفي 

و سلبي، تعبیر دقیق و کاملي نیست؛ زیرا اگر براي چنین حقوقي، 
وجه��ه مثبت و ایجابي قائل نش��ویم، این س��ؤال پیش مي آید که 
دارن��دة حقوق فکري، مث��اًل مخترع یا مال��ک عالمت تجاري یا 
دان��ش فني، به اس��تناد چه دلیلي مي توان��د از اختراع، عالمت یا 
دانش فني اس��تفاده نماید. به عنوان مثال، آن را انتقال دهد، یا در 
رهن غیر قرار دهد، یا اجازه استفاده از آن را به دیگران اعطا کند؛ 
چون، اعمال حق و اس��تفاده از آن، از ش��ئون حق مثبت است نه 

حق منفي.
بنابرای��ن، باید گفت حقوق فکري ه��م از وجهه منفي و هم 
)Hachette, 2001, p. 3-4( از وجهه مثبت برخوردار مي باش��د
منف��ي،  )Kathleen Taylor and Schaffer, p.1-2(. وجه��ه  و 
موجب مي شود، دارنده حق بتواند از تجاوز دیگران به حق خود 
جلوگی��ری کند. وجهه مثبت نیز این امکان را به او می دهد بتواند 
از حق، استفاده و بهره برداري نماید. به تعبیر بهتر و کاملتر، امکان 
بهره برداري توس��ط دارنده ح��ق )وجهه مثبت( و منع دیگران از 
تجاوز به حق )وجهه منفي( از شئون سلطنت مي باشد که به حکم 
منطق، به دنبال حق پدید مي آید، یعني وقتي حقي را براي کس��ي 
قائل شدیم، باید آثار آن را نیز چه به صورت استعمال و استثمار 

و چه به صورت منع دیگران از تجاوز به آن را بپذیریم.   

25. به نظر مي رسد یکي از عوامل استنباط چنین مفهومي از حقوق فکري، 
اینس��ت که در مقررات مربوط به حقوق فکري، بیشتر به شقوق منفي )منع 
دیگران از انجام اقدامات خاص( پرداخته ش��ده، و به شقوق مثبت حقوق 

فکري اشاره اي نشده است.
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تفس��یر فوق، با مقررات قانون��ي، از قبیل ماده 39 قانون ثبت 
عالیم و اختراع��ات ایران مصوب1310، م��اده 26 قانون عالیم 
تجاري سنگاپور، ماده 10 قانون اختراع روسیه و معاهده اجراها و 
آثار صوتي وایپو مصوب 1996 26 که در کنار حقوق منفي، براي 
پدیدآورن��ده حقوق مثبتي را نیز پیش بیني کرده اند، همس��ویي 

دارد.
ی��اد آوری این نکته الزم اس��ت که، ای��ن دو وجهه، مختص 
حقوق فکري نیست، بلکه از ویژگیهاي همه حقوق مالي، اعم از 

مادي و غیر مادي مي باشد. 
گفت شد که دخالت دولتها با هدف حمایت از منافع عمومي، 
محدودیتهایي را به حقوق پدیدآورنده وارد کرده اس��ت، در این 
زمینه مي توان به صدور مجوز بهره برداري )لیس��انس( اجباري و 

بطالن ورقه اختراع در صورت عدم استفاده از آن اشاره نمود. 
برخ��الف حق مالي که زمینه بهره برداري مادي از اثر را براي 
پدیدآورنده امکانپذیر مي س��ازد، حق اخالقي و معنوي اثر، صرفًا 
ب��رای حفظ ارتباط پدیدآورنده با اث��ر و محافظت از تمامیت اثر 

مقابل تحریف و تغییر مي باشد.
از آنجا که حق اخالقي، از حقوق مرتبط با ش��خصیت است، 
حق غیر مالي محسوب مي شود، در نتیجه نمي توان آن را موضوع 
معامله، یا اس��قاط قرار داد. همچنین، محدودیت زماني و مکاني 
که از حیث حمایت متوجه حقوق مالکیت فکري اس��ت، ناظر به 

وجهه مالي این حقوق است نه وجهه اخالقي.
هر چند این حقوق، غیر مالي اند، ولي ممکن است اثر مالي به 
دنبال داش��ته باشند. به عنوان مثال، ممکن است به پاس قدرداني 
از زحم��ات و تالش ه��اي پدیدآورنده، پ��اداش و جوایزي به او 

تعلق گیرد.
حق اخالقي هر اثر فکري، متعلق به پدیدآورنده آن است. اگر 
پدیدآورنده واحد باشد، اثر منتسب به او است و اگر متعدد باشد، 
اثر به همه آنها منتسب خواهد بود. درخصوص آثار سفارشي، یا 
آثار ناشي از روابط استخدامي، مانند اینکه شخصي یا مؤسسه اي، 
محقق یا دانشمندي را به خدمت بگیرد تا در زمینه بیوتکنولوژي 
خدم��ات و فعالیت هایي را براي او انجام دهد. اگر در طي مدت 
اس��تخدام، محصول فکري خلق شود، به لحاظ اخالقي و معنوي 
اثر به محقق و دانش��مند منتس��ب خواهد بود، حتي اگر ش��رط 
خالف ش��ده باش��د یا این حق از پدیدآورنده س��لب شده باشد، 

26. معاهده مذکور حق��وق مثبت زیر را براي اجراکنندگان پیش بیني کرده 
اس��ت:1- ح��ق ضبط یا تثبیت )ماده 6(، 2- ح��ق تکثیر )ماده 7(، 3- حق 
توزیع )ماده 8(، 4- حق اجاره و عاریه )ماده9(، 5- حق در معرض عموم 

قراردادن )ماده10(.

اث��ري بر آن مترتب نخواهد بود؛ زی��را همان طور که گفتیم، این 
حقوق قابل اسقاط و انتقال نیست. با این اوصاف، هرگونه توافق 
با موضوع انتقال یا اسقاط در خصوص منافع مادي اثر هیچ منعي 

ندارد.
حق اخالقي حتي پس از فک ش��دن م��ال فکري از ملکیت 
پدیدآورن��ده نیز همچنان با اوس��ت، حتي احترام به ش��خصیت 
پدیدآورن��ده ایجاب مي کند این ح��ق پس از فوت وي نیز بدون 

محدودیت زماني محترم شمرده شود.
2-7-2-تعهدات

مالکی��ت بر اموال، عالوه بر حق��وق، تعهدات و تکالیفي را براي 
دارنده آن ایجاد مي نماید. به عنوان مثال، مالک بنا و عمارت باید 
اقدامات الزم در جهت ممانعت از تخریب و تضرر بنا و عمارت 
ب��ه دیگران را به عمل بیاورد، یا مال��ک حیوان باید در نگهداري 
حیوان دقت الزم را بکار بگیرد تا حیوان به دیگران صدمه نزند.

در خص��وص تعه��دات، قاع��ده کل��ي وجود ن��دارد و نوع 
تعه��دات، میزان و قلمرو آن ب��ا توجه  به نوع مال، فرق مي کند، 
ام��ا آنچه به عنوان اصل، مثل دیگر ش��اخه هاي حقوق، بر حقوق 
اموال حکومت دارد، این اس��ت که هی��چ کس نباید از حق خود 
سوءاس��تفاده کند و آن را به وس��یلة تضرر به حق دیگران تبدیل 
نمای��د. این تکلیفي اس��ت که الزمه زندگي در اجتماع اس��ت و 
ب��ر دارنده ه��ر مالي، اعم از مادي، یا غیرم��ادي )فکري( تحمیل 

مي شود.
یک��ي از مظاهر اعم��ال این اصل در حق��وق مالکیت فکري 
را مي ت��وان در ص��دور لیس��انس هاي اجب��اري مش��اهده نمود. 
لیسانس هاي اجباري موقعي صادر مي شوند که دارندة مال فکري 

از مال خود استفاده ننماید، یا استفاده کافي به عمل نیاورد.  

3-جایگاهحقوقمالکیتفکريدر
حقوقاموال

برای نشان دادن جایگاه اموال فکري در حقوق اموال، نوع رابطه 
بی��ن پدیدآورنده و پدیده فکري عیني یا دیني بودن اموال فکري 

و مثلي یا قیمي بودن این اموال بررسي مي گردد.

1-3-رابطهبینپدیدآورندهوپدیدهفکري
در حق��وق اموال، رابطه ش��خص با مال به س��ه گونه اس��ت: یا 
ش��خص مالک آن اس��ت، یا نس��بت به آن حق انتفاع دارد، یا در 
آن ح��ق ارتفاق دارد. در ای��ن زمینه، ماده 29 قان��ون مدني بیان 
مي دارد:” ممکن است اشخاص نس��بت به اموال عالقه هاي ذیل 
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را دارا باش��ند:1- مالکیت )اعم از عین و منفعت( 2- حق انتفاع 
3- حق ارتفاق به ملک غیر”. حال، سؤال این است که رابطه بین 
پدیدآورنده و پدیده فکري از کدام نوع اس��ت؟در این زمینه، دو 

نظریه وجود دارد که در ادامه آنها را بیان می کنیم. 
1-1-3-نظریهحقانتفاع

س��نهوري، حقوقدان مصري، رابط��ه بین پدیدآورن��ده و پدیده 
فکري را از نوع حق انتفاع مي داند. وی در بحث از ماهیت حقوق 
فکري، به علت موقت و مدت دار بودن چنین حقوقي، اس��تفاده 
از عن��وان مالکیت را براي آنها صحی��ح نمی داند و می گوید: این 
حق��وق، به حق انتفاع نزدیکترند تا به حق مالکیت، با این تفاوت 
که بعد از فوت صاحب حق، براي مدتي باقي مي مانند)سنهوري، 

بي تا، ص280(. 
رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکري را نمی توان حق انتفاع 
دانس��ت؛ زیرا حق انتفاع، نسبت به مالي برقرار مي شود که عین 
آن، ملک دیگري اس��ت ی��ا مالک خاص ندارد)م��اده 40 قانون 
مدن��ي(، درحالیکه مال فکري، ملک دیگري نیس��ت و متعلق به 

پدیدآورنده است. 
ممکن است گفته شود، حقوق فکري متعلق به جامعه است و 
پدیدآورنده، صرفًا حق انتفاع از آن را دارد. این استدالل پذیرفتنی 
نیس��ت؛ زیرا دلیلي وجود ن��دارد، جامعه را مالک اثري بدانیم که 

شخص خاصي آن را خلق کرده است. 
2-1-3-نظریهمالکیت

مالکیت، رابطه و علقه خاص بین مالک و مملوک مي باش��د 
که مس��تلزم سلطنت مالک بر ش��ئ مي باشد)قنواتي، 1379، ص 
48(. مالکیت به دارنده آن، حقوق وس��یعي را اعطاء مي نماید که 
ش��امل حق استعمال، حق اس��تثمار و حق تصرف مي شود. گفته 
شده است مالکیت داراي مشخصه هاي زیر مي باشد: دائمي بودن، 

مطلق بودن و انحصاري بودن )امامي، 1379، ص49(. 
وقتي مي ت��وان رابطه بین پدیدآورن��ده و پدیده فکري را به 
مالکیت تعبیر نمود که مش��خصه ها و عناصر فوق جمع باش��ند. 
در خص��وص ویژگي انحصاري بودن ای��ن حقوق، بحثي وجود 
ن��دارد، ولي برخ��ی معتقدند، حقوق فکري، فاقد مش��خصه هاي 

مطلق بودن” و “دائمي بودن” است. 
در خصوص دارا نب��ودن ویژگي اول، یعني مطلق بودن، اینان 
معتقدن��د در مالکیت بر اعیان و منافع، مالک حق هر گونه تصرف 
و انتفاع )استعمال، استثمار و اخراج از ملکیت( را دارد، در حالیکه 
در حق��وق فکري، دارندة حق در تصرفات و انتفاعات از موضوع 
ح��ق، محدودیتهایي دارد. همین طور، نمي تواند حق خود را بدون 

استفاده و معطل بگذارد )جعفرزاده، 1383، صص 89-88(.

در خصوص دارا نب��ودن ویژگي دوم، یعني دائمي بودن، نیز 
اعالم مي دارند مالکیت حقي اس��ت دائم��ي و غیر قابل زوال که 
حت��ي با فوت مالک ه��م از بین نم��ي رود در حالیکه در حقوق 
فک��ري، حق مالي صاح��ب اثر موقت مي باش��د و بعد از مدتي، 
اس��تفاده از اثر براي همگان مجاز مي گردد، مثاًل در مورد اختراع، 
استفاده از آن بعد از گذشت 20سال براي همه آزاد مي گردد)همان 

منبع، ص 89(.
به نظر مي رس��د، حقوق فکري داراي مش��خصه هاي “مطلق 
بودن” و “دائمي بودن” مي باش��د؛زیرا دارنده حقوق فکري، مثل 
دارنده اموال مادي مي تواند از اثر فکري خود استفاده نماید)حق 
اس��تعمال(، یا از منافع و نتایج آن بهره مند گردد)حق اس��تثمار(، 
ی��ا از طریق بیع و انتق��ال آن را از ملکیت خود خارج نماید)حق 
اخ��راج از ملکیت(، و همین مقدار براي اطالق مش��خصه دائمي 
بودن کفایت مي کند. این مس��أله ک��ه دارنده حق، در تصرفات و 
انتفاع��ات از موضوع حق محدودیتهایي دارد، و این که نمي تواند 
حق خود را بدون استفاده و معطل بگذارد، خدشه اي به خصلت 
فوق وارد نمي س��ازد، چون دخالت روز اف��زون دولتها در حوزه 
مالکی��ت خصوصي و فردي، به خاط��ر صیانت از منافع عمومي، 
صرفًا مختص به حقوق فکري نیست و در دیگر حوزه ها و اموال 
)نظیر اجاره اماکن مس��کوني، اجاره اش��خاص، قراردادهاي وام، 

بیمه اجباري وسایل نقلیه موتوري( نیز وجود دارد.   
از طرف دیگر، این حقوق داراي خصلت دائمي بودن نیز مي 
باش��ند؛ زیرا منظور از دائمي بودن اینست: مادامي که مال وجود 
دارد، رابطه دائمي بین مالک و مال وجود دارد. از اینروس��ت که 
علیرغ��م مدت دار و موق��ت بودن اجاره، هی��چ کس در اطالق 
عنوان مالک منافع به مس��تاجر، تردیدي به خود راه نمي دهد. از 
این رو، دائمي بودن مالکیت قاعده اي استثناء ناپذیر نیست، چون 
در مواردي، مالکیت موقت پذیرفته ش��ده اس��ت، مانند مالکیت 

شخص نسبت به بدل حیلوله. 
بن��ا به مطالب فوق، مي توان رابطه بی��ن پدیدآورنده و پدیده 

فکري را از نوع مالکیت دانست.    

2-3-عینيیادینيبودنحقوقمالکیت
فکري

در یک تقس��یم بندي س��نتي، حقوق به دو دس��ته عیني و دیني 
تقسیم مي شوند. حق عیني، حقي است که شخص نسبت به عین 
دارد. حق دیني هم حقي است که شخص نسبت به دیگري دارد. 
سؤال اینس��ت که حقوق مالکیت فکري در این تقسیم بندي چه 
جایگاهي دارد؟ آیا حقوق مالکیت فکري در زمره حقوق عیني یا 



دی
مو

مح
غر 

اص
 | 

وال
 ام

وق
حق

در 
ها 

ه آن
يگا

جا
 و 

ري
 فك

ت
كي

مال
ق 

قو
 ح

ت
هي

ما

105

دیني به شمار مي رود، یا اینکه تحوالت صنعتي، دسته جدیدي از 
حقوق را به تقسیم بندي سنتي افزوده است؟

در پاس��خ به سؤال فوق، دو نظر متفاوت ارائه شده است، که 
در زیر آنها را بررسي و ارزیابي می کنیم:

1-2-3-حقوقمالکیتفکريدرتقسیمبندي
فوققرارنميگیرندوبایدآنرابهعنواندستۀ

دیگریازحقوق،تحتعنوانحقوقمالکیتفکري
تلقيکرد:

نمي توان حقوق مالکیت فکري را در زمرة حقوق دیني به حساب 
آورد؛ زیرا صاحب اثر فکري، بس��تانکار کسي نیست و هیچ کس 
به مجرد خلق یک اثر فکري ابتکاري، هرچند بس��یار ارزش��مند 
باشد و منشاء آثار و خدمات شود، بدهکار صاحب اثر نمي شود 
)همان منبع، ص87(. از طرف دیگر، به دالیل زیر نمي توان چنین 
حقوق��ي را از مصادی��ق حقوق عیني به ش��مار آورد)همان منبع، 

صص95-86(:
اوالً، متعل��ق تم��ام مصادی��ق حق��وق عیني، ام��وال مادي و 
محسوس است در حالیکه موضوع حقوق مالکیت فکري، اموال 
غیر مادي است که از فکر، اندیشه و ابتکار آدمي نشأت مي گیرد. 
ثانی��ًا، کلیه مصادیق حقوق عیني داراي یک بعد هس��تند: مالي و 
اقتص��ادي. حال آنکه حقوق مالکیت فک��ري، دو بعد دارند: بعد 
معرف حق معنوي و اخالقي و بعد معرف حق مالي و اقتصادي. 
ثالث��ًا، کاملترین مصداق حق عیني، یعن��ي مالکیت را نمي توان به 
حقوق مالکیت فکري اط��الق نمود؛ زیرا حقوق مالکیت فکري، 
بعضي از خصایص و ویژگیهاي حق مالکیت، یعني “مطلق بودن” 

و “دائمي بودن”را دارا نمي باشد. 
ب��ا توجه به ایرادات ف��وق، برخي معتقدن��د حقوق مالکیت 
فکري، به عنوان دس��تة جدیدی از تقس��یمات حق مالي، در کنار 

حق عیني و دیني قرار مي گیرد. 
2-2-3-حقوقمالکیتفکريدرزمرهحقوق

عینيبهشمارميرود:
ب��ا توجه به تعاریف به عمل آمده از حقوق عیني و دیني )که در 
باال ذکر شد(، مسلمًا نمي توان حقوق مالکیت فکري را حق دیني 
محسوب نمود، ولي به نظر مي رسد مي توان چنین حقوقي را حق 
عیني دانست؛ زیرا در این نوع حقوق نیز رابطه مالي بین شخص 
و شئ نه بین دو شخص برقرار مي شود. اضافه بر آن، نوع ماهیت 
شيء )غیر مادي بودن( نباید اصوال در نوع رابطه اي که بین مال 
و دارنده برقرار مي شود، تأثیرگذار باشد. بنابراین، حقوق مالکیت 

فکري، ماهیتًا همان حقوق عیني کالسیک است. 

ایرادت مطرح ش��ده از س��وي مخالفان اطالق عنوان حقوق 
عین��ي به حقوق مالکی��ت فکري هم قابل رد بنظر مي رس��د. در 
خص��وص رد ایراد اول مبني بر اینکه متعلق تمام مصادیق حقوق 
عیني، اموال مادي و محس��وس است در حالیکه حقوق مالکیت 
فکري از اموال غیر مادي به شمار مي رود، باید گفت: در حقوق 
ایران مواردي وجود دارد که بدون اینکه ماهیت ملموس و مادي 
داش��ته باشند، موضوع رابطه مالکانه )به عنوان کاملترین نوع حق 
عیني(ق��رار مي گیرن��د. در این زمینه مي توان ب��ه “مالکیت ما في 
الذمه”27، مالکیت “مال کلي”  از طریق بیع28 و مالکیت “منفعت”29 

اشاره نمود. 
درخص��وص رد ایراد دوم مخالفان مبن��ي بر دو بعدی بودن 
حق��وق مالکیت فکري، بر خ��الف مصادیق حق��وق عیني، هم 
بای��د گفت: این امر ب��ه تنهایی مانع از این نمي ش��ود که حقوق 
مالکیت فکري را حقوق عیني ندانیم. افزون بر آن، هیچ دلیلي بر 

ممنوعیت اطالق مزبور وجود ندارد. 
ای��راد س��وم مبني بر عدم اط��الق عنوان مالکی��ت بر حقوق 
مالکی��ت فکري، به دلیل دارا نبودن دو مش��خصه”مطلق بودن” و 
“دائمي بودن” نی��ز قباًل در بحث از نوع رابطه بین پدیدآورنده و 

پدیده فکري، طرح و رد گردید. 
ب��ا توجه به مطالب فوق، مي توان چنین نتیجه گرفت: حقوق 
مالکیت فکري در زمرة حقوق عیني است و در بین مراتب حقوق 
عیني، در مرحله اي باالتر از حق انتفاع و مالکیت منافع، یعني در 

جایگاه مالکیت عین )کاملترین نوع حق عیني( قرار مي گیرد.

3-3-مثليیاقیميبودنحقوقمالکیت
فکري

ام��وال مادي به مثلي و قیمي تقس��یم بندي مي ش��وند. اموالي که 
اش��باه و نظایر آنها در عالم خارج زیاد است، مثلي و سایر اموال 
قیمي محس��وب مي ش��وند. برخالف اموال مادي، اموال فکري، 
یعن��ي مخلوقات و تراوش��ات ذهن بطور کامل قیمي هس��تند و 
تقس��یم بندي آنها به مثلي و قیمي معنای��ي ندارد، با این اوصاف 

27. ن.ک: ماده 300 قانون.
28. از جم��ع م��اده 338 قانون مدني که اعالم مي دارد: "بیع عبارت اس��ت 
از تملی��ک عین به عوض معلوم" و ماده 350 قانون مدني که بیان مي دارد: 
"مبیع ممکن اس��ت مفروز باش��د.... و همچنین ممکن اس��ت کلي في الذمه 

باشد"، مي توان مالکیت مبیع کلي في الذمه را استنباط نمود. 
29. م��واد 29 و 466 قانون مدن��ي. ماده 29 قانون مدن��ي اعالم مي نماید: 
"ممکن اس��ت اش��خاص نس��بت به اموال عالقه هاي زیر را دارا باشند: 1- 
مالکی��ت )اع��م از عین یا منفع��ت(؛....". ماده 466 قان��ون مدني هم مقرر 
مي دارد: "اجاره عقدي اس��ت که به موجب آن مس��تاجر مالک منافع عین 

مستاجره مي شود...".
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این تقس��یم بندي را می توان در مورد اثر و ش��ئ م��ادي که فکر 
پدیدآورنده در آن نقش بسته است، اعمال نمود. مانند دستگاهي 
که با اس��تفاده از ایدة مخترع ساخته ش��ده است، کتاب متضمن 
اشعار ش��اعر، یا شیشه ادکلن که به ش��کلي جدید طراحي شده 

است و در عالم بیروني مشابه خارجي دارند.

4-نتیجهگیری
در بح��ث از ماهی��ت حق��وق مالکیت فکري با طرح و بررس��ي 
معن��ي حق، موض��وع حقوق مالکیت فکري، ایج��اد و زوال مال 
فکري، مالیت پدیده فکري، اوصاف و آثار حقوق مالکیت فکري، 
تصویري از این اموال ارائه شد. مالحظه شد، ماهیت غیر ملموس 
این اموال موجب ش��ده اس��ت آنها اوصاف و آثار خاصي داشته 
باش��ند. همین طور، ایجاد و زوال آنها شکل خاصي داشته باشد.
در بحث از جایگاه حقوق مالکیت فکري در حقوق اموال دیدیم 
ک��ه این اموال در زمرة حق��وق عیني قرار مي گیرن��د، رابطه بین 
پدیدآورنده و پدیده فکري نیز از نوع مالکیت مي باش��د و اموال 
فکري در دس��ته اموال قیمي قرار مي گیرند.محصول فکر و ذهن 
بودن موجب ش��ده اس��ت این اموال جنس دیگري داشته باشند. 
اخت��الف جنس و ماهیت این اموال، هرچند به این اموال اوصاف 
و آثار خاصي بخش��یده اس��ت، ولي این امر مانع از اعمال قواعد 
حاک��م بر حقوق اموال، بر اموال فکري نمي ش��ود؛ زیرا مقررات 
مرب��وط به حقوق اموال جنبه کلي دارند و در آنها عالوه بر اموال 
مادي، به مواردي مانند منفعت، حق تحجیر، حق انتفاع و مالکیت 
مافي الذمه که ماهیت غیر مادي و غیر ملموس دارند، نیز اش��اره 
ش��ده اس��ت. بنابراین، اموال فکري و اموال مادي را باید در یک 
چارچوب حقوقي مورد بررس��ي و مطالع��ه قرار داد، ولي این به 
معني اختالط این اموال و از بین بردن و یا انکار تفاوت بین اموال 
مادي و اموال فکري نیس��ت، بنابراین در اعمال مقررات، باید به 
تفاوته��ا را توجه ک��رد و مقررات مربوط را تا جایي که با ماهیت 

اموال فکري همسویي داشته باشند، بکار بست.
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