دوفصلنامه علمي  -پژوهشي دانش حقوق مدني | شماره دوم ،پاییز و زمستان 1391

ماهيت حقوق مالكيت فكري و جايگاه آنها در حقوق اموال
اصغر محمودی
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تاریخ وصول91/2/1 :؛ تاریخ پذیرش91/6/25 :

چكيده
نقش غيرقابل انكار حقوق مالكيت فكري در تحوالت صنعتي و تجاري ،موجب ش��ده اين موضوعات وارد ادبيات حقوقي ش��ود .با
ورود حق��وق مالکیت فک��ری به ادبيات حقوقي ،حجم قابل توجهي از قوانين ومقررات ،ب��ه آن اختصاص یافت.حقوقدانان نیز برای
تش��ریح و تبیین آن همت گماش��تند .در این میان ،به ماهيت اين حقوق و جايگاه آن در حقوق اموال مکتر پرداخته ش��ده است.مقاله
حاضر ،با درك اين واقعيت كه تش��ريح و تبيين مس��ائل حقوق مالكيت فكري ،مستلزم ش��ناخت ماهيت و جايگاه آن در حقوق مالي
اس��ت ،میکوش��د ابتدا از طريق بازتعريف اين حقوق ،بررس��ي ايجاد و زوال آن ،بيان موضوع اين حقوق ،تحليل اوصاف و آثار ،و
تشريح رابطه بين پديدآورنده و پديده فكري ،ماهيت حقوق مالكيت فكري و جايگاه آن در حقوق اموال را تبیین کند و پس از آن تا
حد ممكن ،قواعد حاكم بر اموال مادي را بر اين اموال -كه از جنس ديگري هس��تند -اعمال مینمايد ،بدون اينكه در این کار اغراق
کند یا از واقعیت ها دور شود.
کلیدواژهها :حقوق مالكيت فكري ،مالكيت صنعتي ،مالكيت ادبي وهنري ،حق ،مالكيت ،مال ،اوصاف ،آثار
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برخی برای تبيين ماهيت حق��وق مالكيت فكري ،مفاهيم «حق»،
«مالكي��ت» و «فك��ري» را توضی��ح میدهند و تص��ور میکنند با
توضي��ح این مفاهيم ،ماهيت اين حقوق روش��ن مي ش��ود ،ولي
واقعيت امر اين است كه اين کار به تبيين ماهيت حقوق مالكيت
فك��ري کمکی نمیکند و باي��د از آن فراتر رفت .در اين مبحث،
ب��ه منظور تبيي��ن ماهيت حقوق مالكيت فكري ،نخس��ت حق را
تعریف میکنیم ،به تعریف حقوق مالكيت فكري و تعیین قلمرو
آن میپردازیم وموضوع و متعلق حقوق مالكيت فكري را بررسي
مينمايي��م .بعد از آن ،نحوه ايجاد و زوال اين اموال را بررس��ی
میکنیم .ماليت ،اوصاف و آثار اين اموال ،از ديگر مباحثي اس��ت
كه به آن خواهیم پرداخت.
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 -1مقدمه
تا چند دهه پيش ،مراودات تجاري به اموال مادي منحصر ميشد.
به تب��ع آن ،نظام حقوقي نيز با توجه به اموال مادي تنظیم ش��ده
بود و در آن از امور مربوط به اموال فكري سخنی به میان نیامده
بود .پس از درك اهميت حقوق مالكيت فكري در پيش��برد علم،
فرهن��گ ،هنر و صنع��ت ،و ورود فزاینده آن ب��ه حوزۀ تجارت،
نظامه��اي حقوق��ي ،با اموالي مواجه ش��دند ك��ه مخلوق ذهن و
انديش��ه آدمي اس��ت و سرش��ت غير ملموس دارد.به دنبال اين
مواجهه ،نظام حقوقي با س��ؤاالت مختلفي روبرو شد كه ميتوان
آنها را در دو دس��ته طبق��ه بندي کرد :يك دس��ته به ماهيت اين
اموال مربوط ميش��ود و هدف از طرح آنها ،ش��ناخت چيس��تي
اموال فكري است ،سؤاالتی از قبیل :اينكه حقوق مالكيت فكري
چيست و شامل چه موضوعاتي ميشود؟ حقوق مالكيت فكري،
چه اوصاف و مشخصههايي دارد؟ چه آثاري بر اين اموال مترتب
است؟ دارنده اين اموال چه حقوقي دارد؟ دسته ديگر ،به جايگاه
اين اموال مربوط ميش��ود و ه��دف از طرح آنها ،تبيين وضعيت
حقوق مالكيت فكري ،در نظام حقوقي موجود مي باشد ،سؤاالتی
از قبیل اینکه :آيا اين اموال در تقس��يم بندي حقوق مالي به حق
عين��ي و ديني ق��رار ميگيرند يا نه؟ رابط��ه پديدآورنده و پديده
فك��ري در كداميك از قالبهاي رابطه ش��خص با اموال (مالكيت،
حق انتفاع يا حق ارتفاق) قرار ميگيرد؟ آيا تقسيم بندي اموال ،به
مثلي و قيمي در مورد اين اموال هم كاربرد دارد؟
ب��ا تصويب مقررات خاص در زمينه مالكيت صنعتي ،ادبي و
هنري به بعضي از اين س��ؤاالت پاس��خ داده شده است ،ليكن از
آنجا كه مقررات مزبور به ماهيت اموال فكري و همچنين جايگاه
آنها در حقوق اموال اش��اره نكرده اس��ت ،بحث درباره ماهيت و
جايگاه اموال فكري اهميت فراوان دارد.
ب��ا اين نگرش ،مقاله حاضر ب��ه تبيين ماهيت حقوق مالكيت
فك��ري و تش��ريح جاي��گاه آن در حقوق اموال مي پ��ردازد .اين
مس��أله ،هم ش��ناخت اموال فكري را در پی دارد ،هم تش��خيص
وضعيت حقوقي اين اموال ،در نظام موجود را تس��هيل مينمايد،
درنتيجه به طور مستقيم و غير مستقيم به تعداد زیادی از سؤاالت
پاس��خ داده ميشود و بدين ترتيب ،پارهاي از ابهامات موجود در
زمينه اين اموال مرتفع ميگردند.
در اين مقاله ،ابتدا ماهیت اموال فکری را تبیین میکنیم و پس
ازآن ،به بیان جایگاه آن در حقوق اموال میپردازیم :نخس��ت ،به
ماهيت اين اموال مي پردازيم.

 -2ماهيت حقوق مالكيت فكري

 -2-1مفهوم حق

حق در لغت به معناي راس��ت ،درس��ت ،ثابت ،ضد باطل ،يقين
و ع��دل ،نصيب و بهره به كار رفته اس��ت (فت��ح ا1415 ،...ه.ق،
ص :164قلعچ��ي (ب��ي ت��ا) ،ص :182الجوه��ري 1407 ،ه.ق،
توضيحات ذيل بطل) .فيلس��وفان ،فقهاء و حقوقدانان نيز حق را
تبیین کردهاند که در ادامه به بیان آن میپردازیم:
 -2-1-1حق از ديدگاه فيلسوفان
انديشمنداني ،مانند اسپينوزا ،1گرين 2و پوفندورف ،3حق را نوعي
قدرت و سلطه ميدانند .در اين معنا ،وقتي گفته ميشود شخصي
ب��ر ديگري حق دارد ،يعني داراي س��لطهاي اس��ت كه ميتواند
نسبت به ديگري اعمال نمايد(حكمت نيا ،1383 ،ص.)70
وينگرودف 4نيز حق را مطالبه و ادعايي ميداند كه قانون آن
را تاييد ميكند (همان ،ص  .)71ايرينگ 5هم حق را نفع حمايت
شده توسط قانون ميداند(دفتر همكاري حوزه و دانشگاه،1364 ،
ص .)49
ويزل��ي هوفلد ،6حقوقدان نظريه پ��رداز آمريكايي ،نيز معتقد
است ،تحليل حق ،مس��تلزم توصيف ساختار دروني حق (شكل
ح��ق) و توصي��ف چيزي كه حق براي دارن��ده آن ايجاد ميدهد
(كاركرد حق) ،ميباش��د .وی در توصيف س��اختار دروني حق،
چهار شكل براي حق متصور است (:)Stanford, 2005,pp.1-2
 -1امتياز :7در يك ش��كل ،حق به معناي مزيت و امتياز 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 اينكه تكليفي وجود داش��ته باش��د .به عنوان مثال ،ش��خص
ميتواند اتاق خود را با رنگ آبي نقاشي نمايد ،يا ميتواند سكهاي
را كه در كنار خيابان پيدا كرده است ،بردارد .ولي ،در هيچكدام از
موارد فوق ،وظيفه و تكليفي نسبت به اين كار ندارد (.)Ibid
 -2مطالبه :8در ش��كلي ديگر ،حق متضمن مزيتي براي يك
ش��خص ،از طريق قراردادن تكليفي براي ديگري ميباش��د ،در
اين صورت ،دارن��ده حق ميتواند آن را از ديگري مطالبه نمايد.
ب��ه عنوان مثال ،در قرارداد بي��ن كارفرما و كارگر ،از يكطرف ،به
كارگر حق میدهد دستمزد دریافت کند و از طرف ديگر ،كارفرما
را مكلف میکند که آن را پرداخت نمايد .اين حقف نوعی مطالبه
اس��ت و كارگ��ر ميتوان��د از كارفرما بخواهد كه دس��تمزد او را
پرداخت نمايد (.)Ibid
 -3قدرت :9در يك ش��كل ،حق ب��ه معناي قدرت و توانايي
براي انجام امري اس��ت ،مانند حق وصيت كردن ،حق انتقال مال،
حق دادخواهي (موحد ،1381 ،ص .)55اعمال قدرت از س��وي
صاحب ح��ق ،در اين معني ،مالزمه با تكليف در برابر آن ندارد،
ول��ي طرف ديگ��ر را در حالت انفعال و اثرپذي��ري قرار ميدهد
(همان ،ص .)56
10
 -4مصونيت  :وقتي شخصي توانايي تغيير در حقوق ديگري
را ندارد ،شخص دوم در قبال اعمال شخص اول مصونيت دارد.
به عنوان مثال ،كارمندان حق دارند ،در صورتي كه دولت جديدي
روي كار بیای��د ،از ادامه كار منع نش��وند ،بنابراين ،آنها در مقابل
اعمال دولت در خصوص منع از ادامه كار ،مصونيت دارند (.)Ibid
 -2-1-2حق از ديدگاه فقهاء
درخص��وص ماهيت ح��ق ،ديدگاههاي مختلف��ي در فقه وجود
دارد (ر.ك :نائين��ي1418 ،ه.ق ،ص��ص  :108-105آل بح��ر
العلوم1403 ،ه.ق ،صص  :64 -11غ��روي اصفهاني1418 ،ه.ق،
صص :53-17طباطبايي ي��زدي ،1378 ،صص  ،58-55خميني،
 ،1376ص :20خويي ،بي تا ،صص  :58-41الحسيني الروحاني،
1414ه.ق ،صص  :22-20محقق داماد ،1376 ،صص :263-254
قنوات��ي ،1379 ،صص :48-42حكمت ني��ا ،1383 ،صص -76
 .)83ب��ه اعتقاد بعضي از فقهاء ،حق نوعي س��لطنت اس��ت 11اما
عدهاي دیگر با اين اس��تدالل كه سلطنت نوعي حق نيست ،بلكه
از آثار حق به حس��اب ميآيد(نائين��ي1418 ،ه.ق ،ص  .)107به
برداش��ت فوق عیب گرفتهاند و نظر ديگري را بیان نمودهاند .به
8. Claim
9. Power
10. Immunities
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 .11در اي��ن معنا ،ح��ق در مقابل حكم قرار ميگيرد ك��ه نتيجه آن ،صرفا
رخصت و جواز يا وادار نمودن يا منع مي باشد نه سلطنت.

نظر این گروه از فقها ،حق ،نوع و مرتبه ضعيفي از مالكيت است
(طباطبايي يزدي ،1378 ،ص .)55مطابق با اين نظر ،حق ،مالكيت
ضعيف بر مال است كه مالكيت بر منفعت از آن قويتر و مالكيت
بر عين ،از هر دو قويتر است.
دس��ته ديگري از فقهاء ،تعبير فوق را دارای اشكال دانسته و
اعالم كردهاند كه حق نوعي مالكيت نيست ،بلكه اعتباري در كنار
مالكيت اس��ت (خميني ،1376 ،ص .)20معتقدين به اين نظريه،
عالوه بر اس��تناد به فهم عرف ،استدالل مينمايند مواردي وجود
دارد ك��ه حق صدق ميكند ،بدون اينكه بتوان از مالكيت س��خن
گفت ،نظير حق تحجير كه ش��خص داراي حق است ،ولي مالك
آن نيس��ت .افزون بر مطالب فوق ،اعالم ميدارند كه ملكيت يك
امر اعتباري بسيط است و شدت و ضعف ندارد (همان جا).
هرچن��د مفهوم اخي��ر از حق (حق به عن��وان اعتبار خاص)
پذیرفتنی به نظر مي رس��د .ولي ،بايد توجه داش��ت كه فقهاء در
استعمال واژه حق ،به اندازه کافی دقت نکردهاند گاهي نیز آنرا در
معنايي به كار ميبرند ،كه عالوه بر معاني ذکر ش��ده ،شامل حكم
و مالكيت(عين و منفعت) نيز مي شود.
بنابراين درفقه ،حق در دو معنا بكار ميرود :يك -معناي عام
كه ش��امل حكم ،مالكيت عين و منفعت و حق در معناي خاص
ميشود .دو -معناي خاص ،كه در مقابل حكم قرار ميگيرد.
حقوقدان��ان نيز ،گاهي ح��ق را در معناي خاص و گاهي در
معناي عام به كار ميبرند .به عنوان مثال ،زماني كه از حق انتفاع،
يا حق ارتفاق س��خن به ميان مي آيد ،حق در معناي خاص مورد
نظر اس��ت .ليكن ،وقتي حق مالي به دو دس��ته حق عيني و ديني
تقسیم ميشود ،حق در معناي عام مدنظر است كه شامل مالكيت
عين و منفعت نيز ميشود .همين طور موقعي كه واژه حق ،براي
اموال فكري اس��تفاده ميش��ود ،حق در معناي عام به كار ميرود
كه عالوه بر سلطه ضعيف ،شامل مالكيت بر اموال فكري و منافع
آن نيز ميگردد.
از تطبي��ق ديدگاه فيلس��وفان و فقهاء ،ميت��وان به اين نتيجه
رسيد :هم فيلسوفان و هم فقهاء به همه اشكال حق توجه دارند،
ب��ا اين تفاوت ك��ه فقهاء ،بعضي از مصاديق ح��ق يعني (حق به
ص��ورت امتياز يا آزادي و حق به ش��كل مصونيت) را كه صرف ًا
بيانگ��ر ترخيص ،اجازه و منع ميباش��د ،تحت عنوان حكم مورد
مطالعه قرار مي دهند ،و آن دسته را كه متضمن قدرت ،توانايي و
سلطه ميباشند ،تحت عنوان حق مورد بررسي قرار ميدهند .البته
مواقعي كه فقهاء ،حق را در معناي عام به كار ميبرند ،و تمايزي
بين حق و حكم قائل نميشوند ،ديدگاه فقهاء و فيلسوفان به هم
بسيار نزديكتر ميشود.

 -2-2تعريف حقوق مالكيت فكري و قلمرو
آن

حقوق مالكيت فكري ،13حقوقي است كه شخص نسبت به نتايج،
يافتهه��ا و آثار فك��ري خود دارد .حقوق مالكي��ت فكري قلمرو
وس��يعي دارد و شامل هر چيزي ميش��ود كه زاييده فكر و ذهن
آدمي است .مخلوق ذهن و فكر ممكن است به حوزه علم ،هنر،
صنعت يا تجارت تعلق داشته باشد.
هرچند داشتن منشأ ذهني ،شرط قرار گرفتن در قلمرو حقوق
مالكيت فكري است ،ولي با اين وجود ،امروزه نظامهاي مالكيت
فكري از موضوعاتي كه منش��أ ذهني ندارند يا به سختي مي توان
آنها را ناشي از فعاليت ذهن دانست نيز حمايت مي كنند ،مواردي
مانند ليس��ت مشتريان و بازارهاي فروش محصول كه تاجر بر اثر
تجربه و ممارست كسب مينمايد ،يا شهرت و اعتباري كه تاجر
به واسطه عرضه كاالهاي مرغوب ،يا ارايه خدمات با كيفيت باال
به دست ميآورد.
بنابراين ،نظام مالكي��ت فكري عالوه بر مخلوقات فكري ،از
دس��تاوردهاي تجاري و صنعتي -هرچند كه منش��أ ذهني نداشته
باشند -نيز حمايت ميكند .به هر حال ،موضوعات اخير از بحث
اين مقاله خارج هستند.
حمايت نظ��ام مالكيت فكري از اموال فكري ،در اغلب موارد
به اين ش��كل اس��ت كه به دارنده آنها اجازه ميدهد از منافع مادي
 .12باي��د توجه داش��ت كه در اينج��ا منظور از حق ب��ه معناي خاص ،هر
حقي اس��ت كه قدرت و س��لطه ايجاد مينمايد ،بنابراين هم شامل حق در
معن��اي خاص ،و هم مالكيت عين و منفعت ميگردد ،ولي حكم را در بر
نميگيرد.
 .13شايسته اس��ت به جاي اصطالح "حقوق مالكيت فكري" از واژه "مال
فكري" اس��تفاده شود ،چه "مالكيت" و "حق" عناويني هستند كه براي بيان
رابطه بين شخص و شئ (اعم از مادي و غير مادي) به كار ميروند و بسته
به نوع استفاده و سلطهاي كه شخص بر مال دارد ،عنوان آن فرق ميكند ،از
اين��رو رابطه بين پديدآورنده و پديده فكري از نوع "مالكيت" ،و رابطه بين
كس��ي كه صرف ًا حق استفاده از پديده فكري را دارد با پديده فكري از نوع
"حق انتفاع" ميباش��د .بنابراين ،اس��تفاده از اين عناوين براي بيان و معرفي
نوع مال درست نيست.

 -2-3متعلق و موضوع حقوق فكري   

این س��ؤال به ذهن میر س��د كه موضوع و متعلق حقوق فكري
چیس��ت؟یا به عبارت ديگر ،اين حقوق ب��ه چه چيزي تعلق مي
گيرد؟ در اين خصوص ،میتوان نظريههاي مختلفي به شرح ذيل
مطرح نمود:
 -2-3-1فقدان موضوع
برطبق اين نظر ،احكام ،مقررات ،حقوق و امتيازات به شيء مادي
كه انديش��ه پديدآورنده در آن منعكس شده است ،بر ميگردد ،و
چيز مجزايي غير از ش��ئ مادي كه تفكر پديدآورنده در آن نقش
بسته است ،وجود ندارد(حكمت نيا ، ،ص  .)116به عنوان مثال،
وقتي سخن از حق مؤلف است ،موضوع آن كتاب مادي است كه
نوشته شده است .يا وقتي از اختراع سخن گفته ميشود ،موضوع
آن هيأت و وسيلهای مادي است كه ايده مخترع در آن تبلور پيدا
كرده است.
اي��ن نظريه ،بنا به داليل زير قابل قبول نيس��ت :اوالً ،بعضي
از مصاديق حقوق فكري ،نظير دانش فني و اس��رار تجاري صرف ًا
يكسري اطالعات هس��تند و اصوالً به مرحله تحقق و تجسم در
نميآين��د .ثاني ًا ،درصورت��ي از ايده و فك��ر پديدآورنده حمايت
ميكند ك��ه پديدآورنده به آنها قالب مادي داده باش��د .بنابراين،
مواردي كه پديدآورنده به آنها ش��كل مادي نداده است ،مشمول
حمايت نميگردند.
افزون بر ايرادات فوق ،نگاهي به قوانين و مقررات داخلي و
بين المللي مرتبط با حقوق فكري ،نش��ان ميدهد كه نظريه فوق
از جايگاه واقعي اين اموال در مقررات به دور است؛زیرا مقررات
موج��ود حمايت از پديدههاي فكري را به متبلور ش��دن آنها در
شيء مادي منوط نكردهاند.
 -2-3-2شئ غير مادي
برابر با اين نظريه ،متعلق حقوق فكري ،شئ غير مادي است(همان
منب��ع ،ص .)107پديدآورنده ،اثري را ايج��اد مينمايد كه داراي
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با توجه به تقس��يمبندي فيلس��وفان و فقه��اء از حق ،حقوق
مالكيت فكري در تقس��يمات فيلس��وفان ،در ذي��ل حق به منزله
قدرت قرار ميگيرد ،و در تقس��يمات فقهاء ،زير مجموعۀ حق به
معناي خاص قرار ميگي��رد ،12زيرا صرف ًا بيانگر ترخيص ،اذن يا
منع نميباش��د بلكه به دارنده آن ،قدرت و سلطه اعطاء مينمايد،
به همين خاطر اس��ت كه دارنده چنين حقوقي ،هم خود ميتواند
از اي��ن حقوق بهرهمند ش��ود ،و هم ميتواند ديگران را از تجاوز
به حق خود منع کند.

مترتب بر حق خود ،به طور انحصاري بهرهمند گردند ،اما ش��كل
حمايت در مورد اطالعات افش��اء نشده فرق ميكند و دارنده اين
اطالع��ات ،بدون اينكه از حق انحصاري بهرهمند گردد ،صرف ًا اين
امكان را پيدا ميكند كه از افشاء ،كسب و دسترسي ديگران ،بدون
اجازه وي ،به شيوه مغاير با رويههاي تجاري صادقانه جلوگيري كند
(بن��د  2ماده  39تريپس) .بنابراين ،چون به دارنده چنين اطالعاتي
حق انحصاري داده نميشود ،ممكن است چند شخص يا شركت
به طور همزمان داراي چنين اطالعاتي باشند .به عنوان مثال ،دانش
فني شيرين سازي آب را در اختيار داشته باشند.
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هيأت غي��ر مادي و غير ملموس اس��ت .اين پدي��ده ،به خودي
خ��ود ارزش اقتص��ادي دارد و عقالي جامع��ه حاضرند در قبال
برخورداري از آن ،مبلغي را بپردازند.
 -2-3-3موضوع فرضي يا اعتباري
در احتمال ديگري گفته ش��ده اس��ت ،متعل��ق حقوق فكري ،امر
اعتباري اس��ت (همان منب��ع ،ص .)107یعنی هم��ان طوري كه
خردمن��دان و عقالي جامع��ه در زندگي اجتماع��ي ،مالكيت را
اعتبار ،ايدهها و آفريدههاي فكري كه امري مجرد و مجزا از ماده
و مظه��ر خارجي هس��تند ،را نيز اعتبار و جع��ل كردهاند .بديهي
اس��ت كه چنين اعتباري ،بدون علت نیس��ت و به خاطر منافعي
است كه از وجود حقوق فكري متصور است.
به ظاهر ،نظريه س��وم در نظريه دوم ادغام شدنی است؛ .زيرا،
موضوع فرضي يا اعتباري ،خود ش��ئ غير مادي است .ولي ،نبايد
از نظر دور داشت كه فرق ظريفي بين اين دو نظريه وجود دارد،
به اين صورت كه برطبق نظريه سوم ،شئ غير مادي بواسطه جعل
اعتب��ار ،ارزش اقتصادي ميیابد ،ولي مطاب��ق نظريه دوم ،ارزش
اقتصادي ش��ئ غير م��ادي ،به علت جعل اعتبار نيس��ت؛ بلكه به
خاطر ارزش واقعي خود شئ مي باشد.
از حيث آثار ،بين نظريه دوم و سوم فرقي وجود ندارد ،و هر
دو اس��تفاده از حقوق فكري هر چند به ش��كل ملموس درنيامده
باش��ند ،را تجوي��ز مينمايند .اما ،اگر قائل به نظريه اول باش��يم،
اس��تفاده پديدآورنده صرف ًا متوجه اشيايي خواهد بود كه به شكل
و صورت ملموس و مادي ،مث ً
ال يك نوع وس��يله يا دس��تگاه در
آمده باشند.

-2-4ايجاد و زوال حقوق مالكيت فكري
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سؤالی که مطرح میشود ،اين است كه حقوق مالكيت فكري ،چه
زماني ايجاد و چه زماني از بين مي رود؟ در اين گفتار ،نخس��ت
نحوه ايجاد و سپس چگونگي زوال اين اموال بررسی میشود.
 -2-4-1ايجاد حقوق مالكيت فكري
تش��خيص اين مس��أله كه مال چه زماني ايجاد ميشود ،در اموال
مادي و ملموس كار آسانی است ،ولي در مورد محصوالت فكري
با دش��واري همراه اس��ت؛ زيرا برخالف اموال مادي ،اين اموال
جايگاه خارجي ندارند و پايگاه آنها ذهن و فكر آدمي اس��ت ،كه
صرف ًا در كنترل ش��خص پديدآورنده قرار دارد و تا زمانی که كه
شخص پديدآورنده ،آن را به ديگران اعالم يا عرضه نکند ،كسي
از وجود آنها باخبر نمي ش��ود .به عنوان مثال ،اگر شاعري ،قطعه
شعري را بسرايد ،يا اگر محققي به يك فرايند و روشي دست پيدا
كند كه در افزايش مقدار محصوالت كش��اورزي يا كاهش آفات

مؤثر باشد ،بدون آنكه آنها را درجايي اعالم و يا منتشر نمايد و يا
به ثبت برساند ،يك پديده فكري را خلق كرده است.
ب��ه مجرد خلق پديده فكري در ذهن پديد آورنده ،اثر فكري
محق��ق میش��ود و در عالم ثب��وت ،به مرحله وجود ميرس��د و
دارن��ده آن ميتوان��د از منافع مادي و حق��وق اخالقي مترتب بر
آن بهرهمند ش��ود .به عنوان مثال ،از طريق ق��رارداد آن را به غير
منتقل كند ،يا در خصوص اس��تفاده از آن ،به ديگران مجوز بهره
برداري(ليسانس) اعطاء نمايد.
س��ؤالي كه در اينجا مطرح ميش��ود ،اين اس��ت كه آيا خلق
پديده فكري ،منوط به انجام تشريفات قانوني ،مانند ثبت و انتشار
ميباشد يا خير؟
اگر ايجاد پديدههاي فكري را به انجام تشريفات قانوني منوط
نماييم ،نتيج��هاش اين خواهد بود كه تا موقع انجام تش��ريفات،
پدي��ده فكري وجود نداش��ته و در نتيجه پديدآورنده حقي بر اثر
فكري خود ندارد ،بنابراين ،اگر ش��خص ديگ��ري غير از او ،اثر
را به خود منتس��ب کند ،يا ش��روع به بهره برداري از آن بنمايد،
پديدآورنده نمی توان��د هیچ اقدامی انجام دهد ،حال آنكه چنين
نتايجي به لحاظ منطقي پذیرفتنی نيست.
ممكن اس��ت ،گفته ش��ود بايد بين حق اخالقي و حق مادي
مترت��ب بر حقوق مالكيت فكري ،تفكيك قايل ش��ويم .در مورد
ح��ق اخالقي ،پديدآورنده به مجرد خلق اثر از اين حق بهره مند
ميش��ود ،ولي برخورداري از حق مادي منوط به انجام تشريفات
قانوني است .نتيجه اس��تدالل فوق ،اين است كه پديدآورنده اثر
فكري ،مث ً
ال اختراع ميتواند با استناد به حق اخالقي ،مانع از اين
گردد كه ديگران اختراع او را به خود منتس��ب نمايند ،يا به اس��م
خ��ود ثبت نمايند ،ولي تا زمانی كه برای ثبت اختراع اقدام نکرده
است ،نميتواند از منافع مادي مترتب بر آن بهره مند گردد.
پذي��رش هر حقي ،ولو اخالقي ،ب��راي پديدآورنده ،ضرورت ًا
و مقدمت ًا دو نكته را به اثبات مي رس��اند :يك ،شئ فكري وجود
دارد .دو ،بين پديدآورنده و ش��ئ فكري ،علقه و رابطهاي از نوع
س��لطه يا مالكيت برقرار اس��ت.حق اخالقي و حق مادي از آثار
س��لطه و مالكيت بر شئ مي باشد ،و شخص وقتي از اين حقوق
برخوردار ميش��ود كه اوالً ،ش��يئي وجود داشته باشد تا بتوان آن
را موض��وع س��لطه و مالكيت قرار داد .ثاني ًا ،بين دارنده و ش��ئ،
ارتباطي از نوع سلطه و يا مالكيت برقرار باشد.
احتمال دارد ،گفته شود قبل از انجام تشريفات ،پديده فكري
وجود دارد و سلطه و مالكيت نيز بين پديدآورنده و پديده فكري
برقرار اس��ت ،ول��ي قانونگذار ترتب حقوق م��ادي بر مالكيت و
سلطه را تا انجام تشريفات قانوني به تأخير انداخته است.

 .14ال��زام به اجراي مفاد وصيت كه بيانگر خواس��ت و اراده متوفي بعد از
حيات اوست و در تمام نظامهاي حقوقي پذيرفته شده است ،نمونه ديگري
از مصاديق احترام به شخصيت معنوي فرد پس از حيات وي ميباشد.
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از آنج��ا كه اين احتم��ال ،بين حق ايجاد ش��ده و اثرگذاري
آن ،يعن��ي امكان بهره مندي از منافع م��ادي ،فاصله مياندازد ،با
جريان طبيعي امور مخالف است ،چون سير طبيعي امور ،ايجاب
مينماي��د هر حقي بعد از پيدايش ،بالفاصل��ه آثار خود را به جا
بگ��ذارد ،لذا در صورتي ميت��وان آن را پذيرفت ك��ه دليل قانع
كنندهاي وجود داش��ته باش��د .به نظر ميرسد در بحث مورد نظر
چنين دليلي وجود ندارد.
بنابراين انجام تش��ريفات قانوني در ايجاد پديده فكري و نيز
ترتب حقوق مادي و اخالقي بر پديده فكري نقشي ندارد .چنين
تلق��ي از حقوق مالكيت فكري ،با اس��تنباط و تص��ور عموم نيز
هماهنگي و همس��ويي دارد؛ چون اخت��راع حتي قبل از ثبت نيز،
موضوع معامله قرار ميگيرد و اين امر نشان ميدهد وجود پديده
فك��ري و ترتب حقوق مادي و اخالقي بر آن ،حتي قبل از ثبت،
توسط جامعه مورد شناسايي قرار گرفته است.
هرچن��د انجام تش��ريفات قانوني ،در ايج��اد پديده فكري و
ترتب حقوق مادي و معنوي بر آن نقش��ي ندارد ،ولي الزمه بهره
مند ش��دن از حمايت هاي قانوني ،اين اس��ت كه تشريفات مقرر
رعايت ش��ود .بنابراين ،پديدآورنده ،زمان��ي ميتواند در مراجع
رس��مي عليه متجاوز اقامه دعوا کند كه تش��ريفات الزم را انجام
داده باش��د .در مقام قياس ،ميتوان گفت :حق پديدآورنده قبل از
انجام تش��ريفات ،به حق طبيعي ميماند كه وجود داشته و داراي
ارزش است ،ليكن از حمايت قانون برخوردار نيست ،مانند طلبي
كه مشمول مرور زمان شده است ،يا نفقه معوقه نزديكان در خط
عمودي.
 -2-4-2زوال حقوق مالكيت فكري
قبل از ش��روع بحث ،بايد به اين نكته توجه نمود كه زوال ش��ئ،
با زوال ماليت آن متفاوت ميباش��د .در زوال ش��ئ ،خود شئ از
بي��ن مي رود ،ولي در زوال ماليت ،ش��ئ باق��ي ميماند ،ولي به
داليلي ،مانند :ممنوعيت قانوني ،يا ش��رعي يا عدم تمايل جامعه
ب��ه آن ،صرف ًا ماليتش از بين ميرود .در اينجا،زوال پديده فكري
را بررس��ی میکنیم ،در شماره آتی از زوال مالیت سخن خواهیم
گفت.
مال مادي و اصوالً هر ش��ئ متعلق ب��ه عالم ماده كه در ابعاد
س��هگانه طول ،عرض و ارتفاع محصور ميباشد ،يك آغاز و يك
پاياني دارد .پايان يافتن آنها به معني از بين رفتن آنها به طوري كه
نتوان عنوان ش��ئ قبلي را به آنها داد ،ميباشد ،بنابراين ،اگر گندم
به آرد يا صندلي به خاكس��تر و يا آب به بخار تبديل شود ،چون
ديگ��ر نميتوان به آنها گندم ،صندلي و آب گفت ،لذا بايد آنها را
از بين رفته تلقي نمود.

بر خالف اموال مادي ،ب��ه علت ماهيت غير ملموس حقوق
مالكيت فكري و قابليت تكثير پذيري س��اده و عدم انحصارشان
در شئ مادي ،تشخيص زوال و پايان حيات آنها به سادگي ميسر
نيست .ممكن است گفته شود از آنجا كه اين حقوق به شخصيت
پديدآورنده وابس��ته اند و پايگاه خارجي جز ذهن وي ندارند ،با
فوت پديدآورنده از بين ميروند.
ولي به داليل زير ،اس��تدالل فوق قابل پذيرش نيس��ت :اوالً،
درس��ت است كه با فوت ش��خص به حيات جسماني وي پايان
دادن ميش��ود ،ولي ش��خصيت معنوي او همچنان باقي است و
بايد محترم ش��مرده ش��ود ،پديدههاي فكري ه��م از آنجا كه به
جنبه معنوي ش��خصيت تعلق دارند ،نه جنبه جس��ماني ،بايد بعد
از فوت پديدآورنده محترم ش��مرده ش��وند .الزم به ذكر اس��ت،
مورد ترديد و س��ؤال قراردادن موجوديت اي��ن پديدهها يكي از
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مصاديق عدم حرمت به ش��خصيت معنوي پديدآورنده اس��ت.
ثاني ًا ،ممكن اس��ت پديده فكري به واسطه چاپ ،انتشار يا افشاء
وارد اذهان ديگران شده باشد و بتوان در عالم ذهن ،هرچند ذهن
ش��خص يا اشخاصي غير از پديدآورنده ،براي آن پايگاهي تصور
نمود ،بنابراين ،اين پديدهها واجد پايگاه و جايگاه هس��تند .ثالث ًا،
حمايت از پديده فكري را به مدت حيات پديدآورنده آن محدود
مينمايد كه اين مس��أله در مقررات داخلي و بين المللي مرتبط با
حقوق مالكيت فكري پذیرفته نش��ده است.افزون برآن اگر پديده
فكري از ذهن پديدآورنده خارج ،و به شكلي وارد اذهان ديگران
نشده باشد ،بعد از فوت پديدآورنده و يا عارض شدن فراموشي
و جنون بر وي از بين ميرود .بنابراين ،مالك تش��خيص زوال يا
عدم زوال پديده فكري ،وارد ش��دن يا نش��دن آن به قلمرو ذهن
عموم ميباشد .در اين خصوص ،بايد به چند نكته توجه داشت:
يك ،منظور از عموم ،جمع كثيري از مردم نيس��ت و باخبر شدن
ي��ك نفر هم كفايت ميكن��د .دو ،ورود به اذهان عموم ،طريقيت
دارد نه موضوعيت .لذا ممكن اس��ت به اشكال مختلف ،از قبیل
چاپ اثر ،انتش��ار فرمول و يا متبلور ش��دن ايده ذهني مخترع در
ش��ئ مادي صورت بگيرد .س��ه ،قابليت ورود ب��ه اذهان عموم،
كفايت ميكند و نيازي به اين نيس��ت كه پديده فكري بالفعل در
ذهن عموم موجود باشد .بنابراين ،اگر اختراع صورت پذیرد ،در
مدارك��ي اعالم گردد ،ولي هنوز آن مدارك در معرض مش��اهده
قرار نگرفته باشند ،بايد پديده فكري را موجود تصور نمود.
از آنجا كه قانون مدني ايران ،مانند قوانين س��اير كش��ورها،
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يكي از ش��رايط اساس��ي معامله را موجود بودن موضوع معامله
میدان��د ،مباح��ث فوق ،از حالت نظري خارج میش��ود و فايده
عمل��ي پيدا ميكند؛ زیرا صحت معامله ،به وجود موضوع معامله
وابسته است.

 -2-5ماليت حقوق مالكيت فكري

آي��ا حقوق مالكيت فك��ري ماليت دارد؟ چ��ه زماني اين حقوق
ماليت پي��دا ميكند؟ چه زماني به ماليت آنها پايان مییابد؟ برای
پاس��خ به این سؤاالت ،مالیت حقوق مالکیت فکری ،منشأ مالیت
و چگونگی زوال آن بررسی میشود.
 -2-5-1ماليت پديدههاي فكري
مال ،چيزي اس��ت كه قابل استفاده است و ارزش مبادله اقتصادي
داشته باش��د ،بنابراين ،مالك تعيين و تشخيص ماليت شئ ،قابل
15
تقويم بودن و داشتن ارزش اقتصادي است.
الزم نيست ،مال حتم ًا محس��وس و مادي باشد؛ زیرا ممکن
اس��ت اموال غير مادي و غير ملموس نيز ممكن اس��ت از منظر
عرف ،ارزش اقتصادي داش��ته باش��ند و موضوع داد و ستد قرار
بگيرند .منفعت ،حق انتفاع ،حق ارتفاق و حق تحجير از اين قبيل
ميباشند.
بن��ا به مطالب فوق ،نبايد در خصوص ماليت حقوق مالكيت
فكري ترديد نمود ،چون اين اموال به واس��طه ارزش��ي كه عرف
براي آنها متصور اس��ت ،موضوع معامله قرار ميگيرند .از طرف
ديگ��ر ،همان طور كه ذكر ش��د غير مادي بودن ش��ئ ،تأثيري در
ماليت آن ندارد.
بعضيه��ا معتقدند امور معن��وي از قبيل فكر ،هنر و صنعت،
مال نيس��تند و صرف ًا كسي كه فكري را ابتكار مينمايد ،يك نوع
حق برداشتني نسبت به ابتكار و نتيجه ابتكار خود دارد كه ديگران
ح��ق اس��تفاده از آن را ندارند و بيان ميدارن��د اين حقوق ،يك
نوع حقوق ديگري هس��تند كه متعلق آن مال نيس��ت (هاش��مي
شاهرودي ،1384 ،ص .)10
اگ��ر منظور از مطلب فوق ،اين باش��د ك��ه موضوع و متعلق
حقوق مالكيت فكري ،مال مادي نيس��ت ،حرف درس��تي است
و ميت��وان آن را پذيرف��ت ،اما اگر منظور اين باش��د كه موضوع
اي��ن حقوق ،يعني آث��ار فكري مالي��ت ندارند ،نميت��وان آن را
پذيرفت؛زیرا چه همان طور كه گفتيم جامعه به واس��طه ارزش��ي
 .15ف��رق بين مال و ش��ئ اين اس��ت كه مال هم��واره داراي ارزش مبادله
اقتصادي و قابل تقويم به پول اس��ت ،ولي ش��ئ ممكن است ارزش مبادله
اقتصادي داش��ته باشد يا نداش��ته باشد ،بنابراين هر مالي شئ است ولي هر
شئ مال نيست.

كه براي اين اموال قائل است ،آنها را موضوع معامله قرار ميدهد
و همين مقدار ،نشانگر ماليت اين اموال است.
 -2-5-2زمان ماليت يافتن حقوق مالكيت فكري
منش��أ ماليت ش��ئ ،اعتبار عق�لاء و عرف ميباش��د .به اين
صورت كه ،ش��ئ به اين خاط��ر ماليت دارد كه ع��رف براي آن
ارزش اقتصادي قائل اس��ت ،ليكن درخصوص اموال فكري ،اين
س��ؤال مطرح ميش��ود :آيا ارزش گذاري ع��رف و عقالء ،براي
ماليت اين اموال كافي اس��ت يا به ش��رط ديگري نیز نياز است؟
اين س��ؤال از اينرو مطرح مي ش��ود كه بعضي از كش��ورها براي
حمايت از بعضي موضوعات حقوق مالكيت فكري ش��رايطي را
مقرر كردهاند .به عن��وان مثال ،حمايت از اختراع و طرح صنعتي
را به ثبت آن منوط كرده اند ،يا از اختراعاتي حمايت ميكنند كه
واجد ش��رايط تازگي 16و گام ابتكاري 17بوده و در صنعت كاربرد
داش��ته باش��ند ،18يا اثرهاي ادبي و هنري را موقعي مورد حمايت
قرار مي دهند كه اثر براي نخستين بار در كشور آنها چاپ ،پخش
يا اجرا شده باشد.
در پاس��خ به س��ؤال فوق ،مي توان دو احتمال مطرح نمود.
احتمال اول ،اين اس��ت كه تش��خيص عرف ب��راي تحقق ماليت
كافي نيس��ت و بع��د از حصول ش��رايط قانون��ي ،ماليت محقق
ميش��ود .احتمال دوم ،اين است كه تشخيص عرف براي تحقق
ماليت كافي است.
به نظر ميرسد ،پذيرش احتمال اخير منطقي تر است و انجام
تشريفات قانوني ،شرط ماليت حقوق مالكيت فكري نيست؛ زيرا
قاعده كلي اين است كه تعيين ماليت ،يا عدم ماليت شئ با جامعه
ميباش��د و به شرط ديگري نياز ندارد از آنجا كه مردم حاضرند،
قب��ل از ثبت اختراع و ط��رح صنعتي ،آنها را معامل��ه نمايند ،لذا
ماليت آنها قبل از انجام تشريفات محقق ميشود.
الزم به ذكر است ،اگر ماليت اين اموال را به انجام تشريفات
مربوط��ه منوط نماييم ،ناگزير بايد معامالت منعقد ش��ده تا زمان
انجام تشريفات را به اين دليل كه موضوع آنها ماليت ندارد ،باطل
بدانيم كه اين امر در حوزه مالكيت فكري پذیرفتنی نيس��ت؛ زیرا
همان طور كه گفتيم جامعه قبل از انجام تش��ريفات ،اموال فكري
را مورد معامله قرار ميدهد.
ممكن اس��ت ،گفته شود ،اين مسأله مردم را تشويق مينمايد
به دنبال تحصيل شرايط قانوني نروند و به تشخيص عرف بسنده
کنن��د ،ول��ي از آنجا كه قب��ل از تحصيل ش��رايط قانوني ،مال از
16. novelty
17. Inventive Step
18. industrial application

 -2-6اوصاف

حق��وق مالكيت فكري مش��خصه هاي خاص��ي دارد كه آن را از
اموال ديگر متمايز ميس��ازد .داشتن دو چهره مادي و معنوي ،و
محدودي��ت حمايت ،از آن جمله اس��ت .در ذیل اين خصلتها را
توضیح میدهیم:
 -2-6-1داشتن دو بعد مادي و معنوي
حقوق مالكيت فكري ،مخلوق ذهن و انديش��ه آدمي اس��ت .اين
واقعيت ،موجب ش��ده اس��ت اين اموال عالوه بر جنبه مالي بعد
ديگري نيز پيدا كنند كه آنها را به ش��خصيت پديدآورنده ارتباط
م��ي دهد .از اين وجهه به بع��د اخالقي و معنوي حقوق مالكيت
فكري تعبير ميش��ود .بنابراين ،اموال فكري دو مشخصه مادي و
اخالقي دارند .به تبع اين دو مشخصه ،آثار متفاوتي بر اين اموال
مترتب ميشود كه در بحث از آثار به آنها مي پردازيم.
 -2-6-2محدوديت حمايت
پديدآورنده اثر فكري ،در مدت زمان محدودي ميتواند 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 ترتيب محدود به  20و 15
س��ال ميباش��د .همچنين ،اين اموال صرف ًا در سرزمينها و قلمرو
جغرافياي��ي خاصي قابل حمايت ميباش��ند .به عن��وان نمونه ،از
اختراع ،تنها در كش��ورهايي كه به ثبت رس��يده اس��ت ،حمايت

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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حمايتهاي كامل قانون برخوردار نميشود ،به نظر ميرسد انگيزه
كافي براي تحصيل شرايط قانوني از قبیل ثبت وجود دارد.
 -2-5-3زوال ماليت حقوق مالكيت فكري  
پديده فكري نيز ممکن اس��ت ،مانند ام��وال مادي از ماليت
بيفتد .پايان مدت حمايت قانوني ،طبيعي ترين شكل زوال ماليت
مي باش��د؛ زیرا بعد از سپري شدن اين مدت ،استفاده از اثر براي
عموم آزاد اس��ت و پديدآورنده امتياز و برتري نسبت به ديگران
ندارد ،تا بواسطه آن بتواند از ديگران مبلغي را مطالبه نمايد.
عدم تمديد اعتبار ورق��ه اختراع يا طرح صنعتي ،ابطال حق،
انحالل بنگاه تجاري كه دارندۀ عالمت تجاري اس��ت و افش��اي
اطالعات محرمانه از ديگر عواملي اس��ت كه ماليت پديدۀ فكري
را از بين مي برد.
ع��دم اقبال جامعه به پديدـ فك��ري را نيز بايد به موارد فوق
افزود؛ زیرا رغبت و تمايل جامعه شاخص ارزيابي ماليت است و
وقتي كه در جامعه تمايلي نس��بت به شئ و اثري ديده نميشود،
باي��د ماليت آن را پايان يافته دانس��ت ،در اي��ن زمينه ميتوان به
تكنولوژي تلفن همراهي اش��اره نمود كه ب��ه علت قديمي و در
عين حال پر هزينه بودن ،از منظر مردم فاقد ارزش مالي است.

میش��ود .بنابراين ،از حيث زماني و مكاني ،پديدههاي فكري از
حمايت محدودتري برخوردارند.
قائلين به اصالت جامعه ،با اين اس��تدالل كه اجتماع در خلق
چنين آثاري س��هيم اس��ت ،تحمي��ل محدوديت زمان��ي را الزم
ميدانن��د ،ولي فردگرايان معتقدند ،نباي��د محدوديتهاي زماني به
حق��وق مالكيت فكري تحميل ش��ود؛زیرا وقتي كس��ي با تالش
فك��ري خود ،اث��ر علمي و يا هن��ري را خلق مينماي��د ،بايد تا
زمان��ی ک��ه آن اثر ارزش مالي دارد ،بتوان��د از منافع آن بهره مند
ش��ود(جعفرزاده ،1383 ،ص  )106ام��ا ،نميتوان كتمان کرد كه
ديدگاه طرفداران جامعه ،متأثر از مالحظات اقتصادي اس��ت .در
واقع ،جامعه مي خواهد با شكس��تن انحصار ،زمينه انتقال دانش،
هنر و تكنولوژي را تسريع نمايد.
تحميل محدوديت مكاني نيز ،بيش از هر چيز ،از مالحظات
حاكميت��ي كش��ورها متأثر ميباش��د ،ب��ه عبارت دیگ��ر ،دولتها
نميخواهن��د با اعطاي حق انحصاري ب��ه پديدآورندههاي متبوع
كش��ورهاي ديگر ،در داخل كشورش��ان خ��ود را از آثار علمي و
فرهنگي آنها محروم نمايند.
تصويب معاهدات دو جانبه و چند جانبه بويژه كنوانس��يون
پاريس ،19كنوانس��يون برن ،20معاهده همكاري در ثبت اختراع،21
موافقتنامه مادريد ،22كنوانس��يون اروپايي اخت��راع 23و موافقتنامه
تريپس 24موجب كمرنگ شدن خصيصه محدوديت مكاني شد و
زمينه را برای حمايت فرامرزي از آثار فكري فراهم نمود .به اين
ص��ورت كه دولتهاي عضو ،با پذي��رش اصل رفتار ملي متعهد
شدند صرف نظر از تابعيت پديدآورنده ،از اثر او در داخل كشور
خود حمايت کنند.
هرچن��د اين خصيص��ه ،امروزه تا حدي رنگ باخته اس��ت،
ول��ي با این حال باي��د آن را همچنان مش��خصۀ حقوق مالكيت
فكري دانس��ت؛ زی��را چه اوالً ،همه كش��ورها عضو معاهدات و
كنوانس��يونها نيس��تند و در نتیجه مكلف به حماي��ت از اثر ،در
كش��ور خود نميباش��ند .ثاني ًا ،درخصوص بعضي از موضوعات
حق��وق مالكيت فك��ري ،نظير :اختراع ،عالم��ت تجاري و طرح
صنعت��ي براي اينك��ه پديدآورنده بتواند از حمايت هاي وس��يع
برخوردار شود ،بايد در تمام كشورها اثر خود را ثبت کند كه اين
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مسأله به علت زمانبر بودن و داشتن هزينه ،پديدآورنده را از طي
تشريفات ،به تبع آن تحصيل حمايت مكاني وسيع باز ميدارد.
نكته قابل ذكر اينكه برخالف بقيه موضوعات حقوق مالكيت
فك��ري ،اطالع��ات افشاءنش��ده (دان��ش فني و اس��رار تجاري)
داراي اي��ن محدوديتها نيس��ت ،يعني حماي��ت از آنها مقيد به
زمان و مكان و يا كش��ور خاص نيس��ت .از حي��ث زماني ،مادام
ك��ه اين اطالعات فاش نش��ود ،ارزش دارد و مورد حمايت قرار
ميگيرد ،ازاينروست كه با وجود گذشت چندين دهه از ساخت
كوكاكوال ،فرمول آن ارزش��مند اس��ت و مورد حمايت قرار دارد.
از حيث مكاني و جغرافيايي نيز ،در تمام كش��ورها مورد حمايت
قرار ميگيرند .بر اين امر ميتوان چند دليل اقامه نمود :نخس��ت،
ضابطۀ جغرافيايي حمايت از آثار فكري؛ همچون :ثبت ،انتش��ار
و ي��ا چاپ در خصوص اين اطالعات قابل اعمال نيس��ت ،چون
پيشبين��ي ضوابط فوق به معناي افش��اي اطالع��ات محرمانه و
درنتيجه از ماليت افتادن آنها ميش��ود .دوم ،جذب س��رمايههاي
خارجي كه امروزه براي هر كش��وري حياتي محس��وب ميشود،
آنها را ناگزير س��اخته است ،بس��ترهاي حقوقي الزم را براي اين
مهم فراهم سازند كه حمايت از اين اطالعات ،از آن جمله است.

 -2-7آثار
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در بح��ث از آث��ار حقوق مالكي��ت فكري ،به بررس��ي حقوق و
تعهداتي ميپردازيم كه بر اين اموال مرتب مي ش��ود .در بررسي
آث��ار اين ن��وع اموال ،نبايد از دو نكته غفلت نمود .نخس��ت ،دو
بعدی بودن اين اموال موجب ش��ده اس��ت که دو نوع حقوق و
امتي��ازات مختلف ب��رای آنها در نظر گرفته ش��ود .دوم ،دخالت
دولته��ا با هدف حماي��ت از منافع عموم��ي ،محدوديتهايي را به
حقوق پديدآورنده وارد كرده اس��ت .اينك ضمن بحثهاي مستقل
به تبيين حقوق و تعهدات ميپردازيم:
 -2-7-1حقوق
همان طور كه در بحث از اوصاف بیان ش��د ،پديدآورنده حقوق
مالكي��ت فكري ،از دو حق مال��ي و اخالقي بهرهمند ميگردد .بر
طبق حق مالي ،ميتواند هر نوع اس��تفادهاي از مال خود به عمل
بي��اورد .ب��ه عنوان مث��ال ،آن را منتقل نمايد يا اج��اره دهد .حق
اخالق��ي نيز به وی اجازه میدهد ديگران را از هرگونه عملي كه
ب��ه نحوي ارتب��اط وي را با اثر قطع يا مخ��دوش مينمايد ،يا به
تماميت اثر لطمه وارد ميكند ،بازدارد.
قاع��ده كل��ي در خصوص اموال ،اين اس��ت ك��ه دارنده هر
مالي ،حق هر نوع اس��تفاده و تصرف در مال خود را دارد .حقوق
مالكيت فكري نيز از اين قاعده استثناء نيست و دارنده اين اموال

ميتواند هر گونه انتفاع و اس��تفاده را از مال خود ببرد ،بنابراين،
بهره برداريهايي ،نظير :س��اخت ،فروش ،تكثي��ر و عرضه كه در
مقررات بعضي كش��ورها بدانها اشاره شده اس��ت ،جنبه تمثيلي
دارند نه حصري.
حقوق م��ادي ،به لحاظ وص��ف مالي و امكان ف��ك آنها از
شخصيت پديدآورنده ،قابل نقل و انتقال و اسقاط است و غیر از
اطالعات محرمانه كه تا زمان افش��اء ماليت دارند ،حمايت از آنها
با محدوديت زماني و مكاني روبروست.
س��ؤالي كه در این جا ميتوان مطرح نمود ،اين اس��ت كه آيا
اين حقوق جنبه ايجابي دارند يا س��لبي؟ به بيان ديگر ،آيا چنين
حقوقي ،به دارنده آن ،حقوق مثبت بهره برداري(س��اخت ،توليد،
ف��روش و )...اعط��اء مي نماين��د ،يا صرف ًا به او ام��كان مي دهد
ديگران را از تجاوز به حق خود باز دارد؟
غالب ًا گفته ميش��ود كه چنين حقوقي ،ماهيت منفي و س��لبي
دارد و فاق��د ماهيت و محتواي ايجابي اس��ت (Richard, 2006,
 ،25)p.1-2اما به نظر ميرسد ،تعبير حقوق فكري به حقوق منفي
و سلبي ،تعبير دقيق و كاملي نيست؛ زيرا اگر براي چنين حقوقي،
وجه��ه مثبت و ايجابي قائل نش��ويم ،اين س��ؤال پيش ميآيد كه
دارن��دۀ حقوق فكري ،مث� ً
لا مخترع يا مال��ك عالمت تجاري يا
دان��ش فني ،به اس��تناد چه دليلي ميتوان��د از اختراع ،عالمت يا
دانش فني اس��تفاده نمايد .به عنوان مثال ،آن را انتقال دهد ،يا در
رهن غير قرار دهد ،يا اجازه استفاده از آن را به ديگران اعطا کند؛
چون ،اعمال حق و اس��تفاده از آن ،از ش��ئون حق مثبت است نه
حق منفي.
بنابراي��ن ،بايد گفت حقوق فكري ه��م از وجهه منفي و هم
از وجهه مثبت برخوردار مي باش��د ()Hachette, 2001, p. 3-4
و ( .)Kathleen Taylor and Schaffer, p.1-2وجه��ه منف��ي،
موجب ميشود ،دارنده حق بتواند از تجاوز ديگران به حق خود
جلوگی��ری کند .وجهه مثبت نيز این امکان را به او میدهد بتواند
از حق ،استفاده و بهره برداري نمايد .به تعبير بهتر و كاملتر ،امكان
بهره برداري توس��ط دارنده ح��ق (وجهه مثبت) و منع ديگران از
تجاوز به حق (وجهه منفي) از شئون سلطنت ميباشد كه به حكم
منطق ،به دنبال حق پديد ميآيد ،يعني وقتي حقي را براي كس��ي
قائل شديم ،باید آثار آن را نیز چه به صورت استعمال و استثمار
و چه به صورت منع ديگران از تجاوز به آن را بپذيريم.
 .25به نظر ميرسد يكي از عوامل استنباط چنين مفهومي از حقوق فكري،
اينس��ت كه در مقررات مربوط به حقوق فكري ،بيشتر به شقوق منفي (منع
ديگران از انجام اقدامات خاص) پرداخته ش��ده ،و به شقوق مثبت حقوق
فكري اشارهاي نشده است.

 .26معاهده مذكور حق��وق مثبت زير را براي اجراكنندگان پيشبيني كرده
اس��ت -1:ح��ق ضبط يا تثبيت (ماده  -2 ،)6ح��ق تكثير (ماده  -3 ،)7حق
توزيع (ماده  -4 ،)8حق اجاره و عاريه (ماده -5 ،)9حق در معرض عموم
قراردادن (ماده.)10
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تفس��ير فوق ،با مقررات قانون��ي ،از قبیل ماده  39قانون ثبت
عاليم و اختراع��ات ايران مصوب ،1310م��اده  26قانون عاليم
تجاري سنگاپور ،ماده  10قانون اختراع روسيه و معاهده اجراها و
آثار صوتي وايپو مصوب  26 1996كه در كنار حقوق منفي ،براي
پديدآورن��ده حقوق مثبتي را نيز پيش بيني كرده اند ،همس��ويي
دارد.
ی��اد آوری این نکته الزم اس��ت که ،اي��ن دو وجهه ،مختص
حقوق فكري نيست ،بلكه از ويژگيهاي همه حقوق مالي ،اعم از
مادي و غير مادي مي باشد.
گفت شد كه دخالت دولتها با هدف حمايت از منافع عمومي،
محدوديتهايي را به حقوق پديدآورنده وارد كرده اس��ت ،در اين
زمينه ميتوان به صدور مجوز بهره برداري (ليس��انس) اجباري و
بطالن ورقه اختراع در صورت عدم استفاده از آن اشاره نمود.
برخ�لاف حق مالي كه زمينه بهرهبرداري مادي از اثر را براي
پديدآورنده امكانپذير ميس��ازد ،حق اخالقي و معنوي اثر ،صرف ًا
ب��رای حفظ ارتباط پديدآورنده با اث��ر و محافظت از تماميت اثر
مقابل تحريف و تغيير مي باشد.
از آنجا که حق اخالقي ،از حقوق مرتبط با ش��خصيت است،
حق غير مالي محسوب ميشود ،در نتیجه نميتوان آن را موضوع
معامله ،يا اس��قاط قرار داد .همچنين ،محدوديت زماني و مكاني
كه از حيث حمايت متوجه حقوق مالكيت فكري اس��ت ،ناظر به
وجهه مالي اين حقوق است نه وجهه اخالقي.
هر چند اين حقوق ،غير مالياند ،ولي ممكن است اثر مالي به
دنبال داش��ته باشند .به عنوان مثال ،ممكن است به پاس قدرداني
از زحم��ات و تالشه��اي پديدآورنده ،پ��اداش و جوايزي به او
تعلق گيرد.
حق اخالقي هر اثر فكري ،متعلق به پديدآورنده آن است .اگر
پديدآورنده واحد باشد ،اثر منتسب به او است و اگر متعدد باشد،
اثر به همه آنها منتسب خواهد بود .درخصوص آثار سفارشي ،يا
آثار ناشي از روابط استخدامي ،مانند اينكه شخصي يا مؤسسهاي،
محقق يا دانشمندي را به خدمت بگيرد تا در زمينه بيوتكنولوژي
خدم��ات و فعاليتهايي را براي او انجام دهد .اگر در طي مدت
اس��تخدام ،محصول فكري 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 يا اين حق از پديدآورنده س��لب شده باشد،

اث��ري بر آن مترتب نخواهد بود؛ زی��را همان طور كه گفتيم ،اين
حقوق قابل اسقاط و انتقال نيست .با این اوصاف ،هرگونه توافق
با موضوع انتقال يا اسقاط در خصوص منافع مادي اثر هيچ منعي
ندارد.
حق اخالقي حتي پس از فك ش��دن م��ال فكري از ملكيت
پديدآورن��ده نيز همچنان با اوس��ت ،حتي احترام به ش��خصيت
پديدآورن��ده ايجاب ميكند اين ح��ق پس از فوت وي نيز بدون
محدوديت زماني محترم شمرده شود.
 -2-7-2تعهدات
مالكي��ت بر اموال ،عالوه بر حق��وق ،تعهدات و تكاليفي را براي
دارنده آن ايجاد مينمايد .به عنوان مثال ،مالك بنا و عمارت بايد
اقدامات الزم در جهت ممانعت از تخريب و تضرر بنا و عمارت
ب��ه ديگران را به عمل بياورد ،يا مال��ك حيوان بايد در نگهداري
حيوان دقت الزم را بكار بگيرد تا حيوان به ديگران صدمه نزند.
در خص��وص تعه��دات ،قاع��ده كل��ي وجود ن��دارد و نوع
تعه��دات ،ميزان و قلمرو آن ب��ا توجه به نوع مال ،فرق مي كند،
ام��ا آنچه به عنوان اصل ،مثل ديگر ش��اخههاي حقوق ،بر حقوق
اموال حكومت دارد ،اين اس��ت كه هي��چ كس نبايد از حق خود
سوءاس��تفاده کند و آن را به وس��يلۀ تضرر به حق ديگران تبديل
نماي��د .اين تكليفي اس��ت كه الزمه زندگي در اجتماع اس��ت و
ب��ر دارنده ه��ر مالي ،اعم از مادي ،یا غيرم��ادي (فكري) تحميل
ميشود.
يك��ي از مظاهر اعم��ال اين اصل در حق��وق مالكيت فكري
را ميت��وان در ص��دور ليس��انسهاي اجب��اري مش��اهده نمود.
ليسانسهاي اجباري موقعي صادر مي شوند كه دارندۀ مال فكري
از مال خود استفاده ننمايد ،يا استفاده كافي به عمل نياورد.

 -3جايگاه حقوق مالكيت فكري در
حقوق اموال

برای نشان دادن جايگاه اموال فكري در حقوق اموال ،نوع رابطه
بي��ن پديدآورنده و پديده فكري عيني يا ديني بودن اموال فكري
و مثلي يا قيمي بودن اين اموال بررسي ميگردد.

 -3-1رابطه بين پديدآورنده و پديده فكري

در حق��وق اموال ،رابطه ش��خص با مال به س��ه گونه اس��ت :يا
ش��خص مالك آن اس��ت ،يا نس��بت به آن حق انتفاع دارد ،يا در
آن ح��ق ارتفاق دارد .در اي��ن زمينه ،ماده  29قان��ون مدني بيان
ميدارد ”:ممكن است اشخاص نس��بت به اموال عالقههاي ذيل

103

دوفصلنامه علمي  -پژوهشي دانش حقوق مدني | شماره دوم ،پاییز و زمستان 1391

104

را دارا باش��ند -1:مالكيت (اعم از عين و منفعت)  -2حق انتفاع
 -3حق ارتفاق به ملك غير” .حال ،سؤال اين است كه رابطه بين
پديدآورنده و پديده فكري از کدام نوع اس��ت؟در اين زمينه ،دو
نظريه وجود دارد که در ادامه آنها را بیان میکنیم.
 -3-1-1نظريه حق انتفاع
س��نهوري ،حقوقدان مصري ،رابط��ه بين پديدآورن��ده و پديده
فكري را از نوع حق انتفاع ميداند .وی در بحث از ماهيت حقوق
فكري ،به علت موقت و مدت دار بودن چنين حقوقي ،اس��تفاده
از عن��وان مالكيت را براي آنها صحي��ح نمیداند و میگوید :اين
حق��وق ،به حق انتفاع نزديكترند تا به حق مالكيت ،با اين تفاوت
كه بعد از فوت صاحب حق ،براي مدتي باقي ميمانند(سنهوري،
بي تا ،ص.)280
رابطه بين پديدآورنده و پديده فكري را نمیتوان حق انتفاع
دانس��ت؛ زيرا حق انتفاع ،نسبت به مالي برقرار مي شود كه عين
آن ،ملك ديگري اس��ت ي��ا مالك خاص ندارد(م��اده  40قانون
مدن��ي) ،درحاليكه مال فكري ،ملك ديگري نيس��ت و متعلق به
پديدآورنده است.
ممكن است گفته شود ،حقوق فكري متعلق به جامعه است و
پديدآورنده ،صرف ًا حق انتفاع از آن را دارد .اين استدالل پذیرفتنی
نيس��ت؛ زیرا دليلي وجود ن��دارد ،جامعه را مالك اثري بدانيم كه
شخص خاصي آن را خلق كرده است.
 -3-1-2نظريه مالكيت
مالكيت ،رابطه و علقه خاص بين مالك و مملوك ميباش��د
كه مس��تلزم سلطنت مالك بر ش��ئ مي باشد(قنواتي ،1379 ،ص
 .)48مالكيت به دارنده آن ،حقوق وس��يعي را اعطاء مينمايد كه
ش��امل حق استعمال ،حق اس��تثمار و حق تصرف مي شود .گفته
شده است مالكيت داراي مشخصههاي زير ميباشد :دائمي بودن،
مطلق بودن و انحصاري بودن (امامي ،1379 ،ص.)49
وقتي ميت��وان رابطه بين پديدآورن��ده و پديده فكري را به
مالكيت تعبير نمود كه مش��خصه ها و عناصر فوق جمع باش��ند.
در خص��وص ويژگي انحصاري بودن اي��ن حقوق ،بحثي وجود
ن��دارد ،ولي برخ��ی معتقدند ،حقوق فكري ،فاقد مش��خصههاي
مطلق بودن” و “دائمي بودن” است.
در خصوص دارا نب��ودن ويژگي اول ،يعني مطلق بودن ،اينان
معتقدن��د در مالكيت بر اعيان و منافع ،مالك حق هر گونه تصرف
و انتفاع (استعمال ،استثمار و اخراج از ملكيت) را دارد ،در حاليكه
در حق��وق فكري ،دارندۀ حق در تصرفات و انتفاعات از موضوع
ح��ق ،محدوديتهايي دارد .همين طور ،نميتواند حق خود را بدون
استفاده و معطل بگذارد (جعفرزاده ،1383 ،صص .)89-88

در خصوص دارا نب��ودن ويژگي دوم ،يعني دائمي بودن ،نيز
اعالم ميدارند مالكيت حقي اس��ت دائم��ي و غير قابل زوال كه
حت��ي با فوت مالك ه��م از بين نم��يرود در حاليكه در حقوق
فك��ري ،حق مالي صاح��ب اثر موقت ميباش��د و بعد از مدتي،
اس��تفاده از اثر براي همگان مجاز ميگردد ،مث ً
ال در مورد اختراع،
استفاده از آن بعد از گذشت 20سال براي همه آزاد ميگردد(همان
منبع ،ص .)89
به نظر ميرس��د ،حقوق فكري داراي مش��خصههاي “مطلق
بودن” و “دائمي بودن” مي باش��د؛زيرا دارنده حقوق فكري ،مثل
دارنده اموال مادي مي تواند از اثر فكري خود استفاده نمايد(حق
اس��تعمال) ،يا از منافع و نتايج آن بهره مند گردد(حق اس��تثمار)،
ي��ا از طريق بيع و انتق��ال آن را از ملكيت خود خارج نمايد(حق
اخ��راج از ملكيت) ،و همين مقدار براي اطالق مش��خصه دائمي
بودن كفايت ميكند .اين مس��أله ك��ه دارنده حق ،در تصرفات و
انتفاع��ات از موضوع حق محدوديتهايي دارد ،و این که نميتواند
حق خود را بدون استفاده و معطل بگذارد ،خدشهاي به خصلت
فوق وارد نميس��ازد ،چون دخالت روز اف��زون دولتها در حوزه
مالكي��ت خصوصي و فردي ،به خاط��ر صيانت از منافع عمومي،
صرف ًا مختص به حقوق فكري نيست و در ديگر حوزه ها و اموال
(نظير اجاره اماكن مس��كوني ،اجاره اش��خاص ،قراردادهاي وام،
بيمه اجباري وسايل نقليه موتوري) نيز وجود دارد.
از طرف ديگر ،اين حقوق داراي خصلت دائمي بودن نيز مي
باش��ند؛ زيرا منظور از دائمي بودن اينست :مادامي كه مال وجود
دارد ،رابطه دائمي بين مالك و مال وجود دارد .از اينروس��ت كه
عليرغ��م مدت دار و موق��ت بودن اجاره ،هي��چ كس در اطالق
عنوان مالك منافع به مس��تاجر ،ترديدي به خود راه نمي دهد .از
این رو ،دائمي بودن مالكيت قاعدهاي استثناء ناپذير نيست ،چون
در مواردي ،مالكيت موقت پذيرفته ش��ده اس��ت ،مانند مالكيت
شخص نسبت به بدل حيلوله.
بن��ا به مطالب فوق ،ميتوان رابطه بي��ن پديدآورنده و پديده
فكري را از نوع مالكيت دانست.

 -3-2عيني يا ديني بودن حقوق مالكيت
فكري

در يك تقس��يم بندي س��نتي ،حقوق به دو دس��ته عيني و ديني
تقسيم ميشوند .حق عيني ،حقي است كه شخص نسبت به عين
دارد .حق ديني هم حقي است كه شخص نسبت به ديگري دارد.
سؤال اينس��ت كه حقوق مالكيت فكري در اين تقسيم بندي چه
جايگاهي دارد؟ آيا حقوق مالكيت فكري در زمره حقوق عيني يا

 -3-2-1حقوق مالكيت فكري در تقسيم بندي
فوق قرار نميگيرند و بايد آن را به عنوان دستۀ
دیگری از حقوق ،تحت عنوان حقوق مالكيت فكري
تلقي كرد:
نميتوان حقوق مالكيت فكري را در زمرۀ حقوق ديني به حساب
آورد؛ زيرا صاحب اثر فكري ،بس��تانكار كسي نيست و هيچ كس
به مجرد خلق يك اثر فكري ابتكاري ،هرچند بس��يار ارزش��مند
باشد و منشاء آثار و خدمات شود ،بدهكار صاحب اثر نمي شود
(همان منبع ،ص .)87از طرف ديگر ،به داليل زير نميتوان چنين
حقوق��ي را از مصادي��ق حقوق عيني به ش��مار آورد(همان منبع،
صص:)95-86
اوالً ،متعل��ق تم��ام مصادي��ق حق��وق عيني ،ام��وال مادي و
محسوس است در حاليكه موضوع حقوق مالكيت فكري ،اموال
غير مادي است كه از فكر ،انديشه و ابتكار آدمي نشأت ميگيرد.
ثاني�� ًا ،كليه مصاديق حقوق عيني داراي يك بعد هس��تند :مالي و
اقتص��ادي .حال آنكه حقوق مالكيت فك��ري ،دو بعد دارند :بعد
معرف حق معنوي و اخالقي و بعد معرف حق مالي و اقتصادي.
ثالث�� ًا ،كاملترين مصداق حق عيني ،يعن��ي مالكيت را نميتوان به
حقوق مالكيت فكري اط�لاق نمود؛ زيرا حقوق مالكيت فكري،
بعضي از خصايص و ويژگيهاي حق مالكيت ،يعني “مطلق بودن”
و “دائمي بودن”را دارا نميباشد.
ب��ا توجه به ايرادات ف��وق ،برخي معتقدن��د حقوق مالكيت
فكري ،به عنوان دس��تۀ جديدی از تقس��يمات حق مالي ،در كنار
حق عيني و ديني قرار ميگيرد.
 -3-2-2حقوق مالكيت فكري در زمره حقوق
عيني به شمار ميرود:
ب��ا توجه به تعاريف به عمل آمده از حقوق عيني و ديني (كه در
باال ذكر شد) ،مسلم ًا نميتوان حقوق مالكيت فكري را حق ديني
محسوب نمود ،ولي به نظر ميرسد ميتوان چنين حقوقي را حق
عيني دانست؛ زيرا در اين نوع حقوق نيز رابطه مالي بين شخص
و شئ نه بين دو شخص برقرار ميشود .اضافه بر آن ،نوع ماهيت
شيء (غير مادي بودن) نبايد اصوال در نوع رابطه اي كه بين مال
و دارنده برقرار مي شود ،تأثيرگذار باشد .بنابراين ،حقوق مالكيت
فكري ،ماهيت ًا همان حقوق عيني كالسيك است.
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ديني به شمار ميرود ،يا اينكه تحوالت صنعتي ،دسته جديدي از
حقوق را به تقسيم بندي سنتي افزوده است؟
در پاس��خ به سؤال فوق ،دو نظر متفاوت ارائه شده است ،كه
در زیر آنها را بررسي و ارزيابي میکنیم:

ايرادت مطرح ش��ده از س��وي مخالفان اطالق عنوان حقوق
عين��ي به حقوق مالكي��ت فكري هم قابل رد بنظر ميرس��د .در
خص��وص رد ايراد اول مبني بر اينكه متعلق تمام مصاديق حقوق
عيني ،اموال مادي و محس��وس است در حاليكه حقوق مالكيت
فكري از اموال غير مادي به شمار مي رود ،بايد گفت :در حقوق
ایران مواردي وجود دارد كه بدون اينكه ماهيت ملموس و مادي
داش��ته باشند ،موضوع رابطه مالكانه (به عنوان كاملترين نوع حق
عيني)ق��رار ميگيرن��د .در اين زمينه ميتوان ب��ه “مالكيت ما في
29
الذمه” ،27مالكيت “مال كلي” از طريق بيع 28و مالكيت “منفعت”
اشاره نمود.
درخص��وص رد ايراد دوم مخالفان مبن��ي بر دو بعدی بودن
حق��وق مالكيت فكري ،بر خ�لاف مصاديق حق��وق عيني ،هم
باي��د گفت :اين امر ب��ه تنهایی مانع از اين نميش��ود كه حقوق
مالكيت فكري را حقوق عيني ندانيم .افزون بر آن ،هيچ دليلي بر
ممنوعيت اطالق مزبور وجود ندارد.
اي��راد س��وم مبني بر عدم اط�لاق عنوان مالكي��ت بر حقوق
مالكي��ت فكري ،به دليل دارا نبودن دو مش��خصه”مطلق بودن” و
“دائمي بودن” ني��ز قب ً
ال در بحث از نوع رابطه بين پديدآورنده و
پديده فكري ،طرح و رد گرديد.
ب��ا توجه به مطالب فوق ،ميتوان چنين نتيجه گرفت :حقوق
مالكيت فكري در زمرۀ حقوق عيني است و در بين مراتب حقوق
عيني ،در مرحلهاي باالتر از حق انتفاع و مالكيت منافع ،يعني در
جايگاه مالكيت عين (كاملترين نوع حق عيني) قرار ميگيرد.

 -3-3مثلي يا قيمي بودن حقوق مالكيت
فكري

ام��وال مادي به مثلي و قيمي تقس��يم بندي ميش��وند .اموالي كه
اش��باه و نظاير آنها در عالم خارج زياد است ،مثلي و ساير اموال
قيمي محس��وب ميش��وند .برخالف اموال مادي ،اموال فكري،
يعن��ي مخلوقات و تراوش��ات ذهن بطور کامل قيمي هس��تند و
تقس��يم بندي آنها به مثلي و قيمي معناي��ي ندارد ،با این اوصاف
 .27ن.ك :ماده  300قانون.
 .28از جم��ع م��اده  338قانون مدني كه اعالم ميدارد" :بيع عبارت اس��ت
از تملي��ك عين به عوض معلوم" و ماده  350قانون مدني كه بيان ميدارد:
"مبيع ممكن اس��ت مفروز باش��د ....و همچنين ممكن اس��ت كلي فيالذمه
باشد" ،ميتوان مالكيت مبيع كلي فيالذمه را استنباط نمود.
 .29م��واد  29و  466قانون مدن��ي .ماده  29قانون مدن��ي اعالم مينمايد:
"ممكن اس��ت اش��خاص نس��بت به اموال عالقههاي زير را دارا باشند-1 :
مالكي��ت (اع��م از عين يا منفع��ت)؛ ."....ماده  466قان��ون مدني هم مقرر
ميدارد" :اجاره عقدي اس��ت كه به موجب آن مس��تاجر مالك منافع عين
مستاجره ميشود."...
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اين تقس��يمبندي را میتوان در مورد اثر و ش��ئ م��ادي كه فكر
پديدآورنده در آن نقش بسته است ،اعمال نمود .مانند دستگاهي
كه با اس��تفاده از ايدۀ مخترع ساخته ش��ده است ،كتاب متضمن
اشعار ش��اعر ،يا شيشه ادكلن كه به ش��كلي جديد طراحي شده
است و در عالم بيروني مشابه خارجي دارند.

 -4نتيجهگیری
در بح��ث از ماهي��ت حق��وق مالكيت فكري با طرح و بررس��ي
معن��ي حق ،موض��وع حقوق مالكيت فكري ،ايج��اد و زوال مال
فكري ،ماليت پديده فكري ،اوصاف و آثار حقوق مالكيت فكري،
تصويري از اين اموال ارائه شد .مالحظه شد ،ماهيت غير ملموس
اين اموال موجب ش��ده اس��ت آنها اوصاف و آثار خاصي داشته
باش��ند .همين طور ،ايجاد و زوال آنها شكل خاصي داشته باشد.
در بحث از جايگاه حقوق مالكيت فكري در حقوق اموال ديديم
ك��ه اين اموال در زمرۀ حق��وق عيني قرار ميگيرن��د ،رابطه بين
پديدآورنده و پديده فكري نیز از نوع مالكيت ميباش��د و اموال
فكري در دس��ته اموال قيمي قرار ميگيرند.محصول فكر و ذهن
بودن موجب ش��ده اس��ت اين اموال جنس ديگري داشته باشند.
اخت�لاف جنس و ماهيت اين اموال ،هرچند به اين اموال اوصاف
و آثار خاصي بخش��يده اس��ت ،ولي اين امر مانع از اعمال قواعد
حاك��م بر حقوق اموال ،بر اموال فكري نمي ش��ود؛ زيرا مقررات
مرب��وط به حقوق اموال جنبه كلي دارند و در آنها عالوه بر اموال
مادي ،به مواردي مانند منفعت ،حق تحجير ،حق انتفاع و مالكيت
مافي الذمه كه ماهيت غير مادي و غير ملموس دارند ،نيز اش��اره
ش��ده اس��ت .بنابراين ،اموال فكري و اموال مادي را بايد در يك
چارچوب حقوقي مورد بررس��ي و مطالع��ه قرار داد ،ولي اين به
معني اختالط اين اموال و از بين بردن و يا انكار تفاوت بين اموال
مادي و اموال فكري نيس��ت ،بنابراين در اعمال مقررات ،بايد به
تفاوته��ا را توجه ک��رد و مقررات مربوط را تا جايي كه با ماهيت
اموال فكري همسويي داشته باشند ،بكار بست.
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