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Abstract 
The legal status of intellectual things has three different time periods from the time of 

creation to the beginning of the period of protection and after that. The status of 

intellectual things in terms of property from the time of creation until they fall under the 

protective umbrella of intellectual property rights and after the expiration of the 

protection period, as well as what economic rights have intellectual things outside the 

scope of intellectual property rights, is the subject of this article.  To answer this 

question, with a descriptive-analytical method and based on library studies, the legal 

status of intellectual things was investigated in two periods before and after the 

protection and the effect of real and contractual monopoly on mentioned things and 

concluded that things As long as they are under the customary dominion of the creator, 

are considered property and belong to the creator, and after the period of protection, they 

are not in the public ownership of the society of a country but are considered a part of 

the common heritage of humanity, that is not limited to the territorial borders of 

countries, and no private,  governmental, or public persons have the right to own and 

create a monopoly whether real, legal, or contractual over it.. 
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 از بعد و حمايت دورة از قبل فکری هایپديده حقوقي وضعیت
 آن

 ایران تهران، طباطبایی، عالمه دانشگاه المللی، بین و عمومی دانشیارحقوق  مهدی زاهدی

  

 ایران تهران، طباطبایی، عالمه شگاهدان خصوصی حقوق دکتری دانشجوی ابراهیم چاوشی الهرود

 چکیده 
 متفاوت زمانی دورۀ سه آن از پس و حمایش دوره شروع تا خلق زمان از نکرب هابپ ی ه حقوقی وضعیش

 حمایتی رِچت زیر که زمانی تا خلق زمان از مالکیتی لحاظ به نکرب هابپ ی ه وضعیشا کنن می سپرب را

 کربن هابپ ی ه اینکه  همچنین و حمایش دورۀ انقضاب از پس و  گیرنمی  قرار نکرب مالکیش حقوق

 برابا اسش مقاله این موضوع هستن ، برخوردار مادب حقوق چه از نکرب مالکیش حقوق شمول از خارج

 هابپ ی ه قیحقو وضعیش ابکتابخانه م العات اساس بر و تحلیلی-توییفی روشی با سؤال این به پاسو

 و ش  یبررس مزبور هاب پ ی ه بر قراردادب و واقعی انحصار تأثیر و حمایش از بع  و لق  دورۀ دو در نکرب

 مالیش  دارن قرار آن آورن هپ ی ه عرنی سل ة در که زمانی تا نکرب هابپ ی ه که آم  دسشبه نتیجه این

 جامعه ومیعم مالکیش در حمایش دورۀ از پس و اسش آن خالق به متعلّق و شون می محسوب مال داشته،

 مرزهاب به مح ود که شودمی محسوب بشریش مشترک میراث از جزئی بلکه نارنته، قرار کشور یک

 اعم را نآ بر انحصار ایجاد و مالکیش حقّ عمومی یا دولتی خصویی، شخص هیچ و ن وده کشورها سرزمینی

 ان ارد قراردادب یا و قانونی واقعی، از

 .عمومی قطمروی قراردادی، اناصبر واقعی، اناصبر فکری، اموال فکری، مبلکیتها: کلیدواژه
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 مقدمه
کرب هاب ندر گذر زمان و با رش  و پیشرنش علم و تکنولوژب بر ارزش اقتصادب پ ی ه

و « آمازون»، «اپل»هایی همچون شرکش طور مثال عالئم تجاربانزوده ش ه اسشا به
میلیون  538،538میلیون دالر،  319،520یب ترتبهمیالدب،  5150در سال  «کروسانشیما»

نظران حقوق ط ق ادبیات نوینِ یاحب 0اش ه اسش میلیون دالر، ارزیابی 501،080دالر و 
 5هاب نکرب بنا به ط یعتی که دارن ، میرقابل انحصار و میررقابتیمالکیش نکرب، پ ی ه
عمومی  یورتزمانی که یک ای ۀ نکرب به 3شون امحسوب می 3بوده و کاالب هماانی
توان  مانع از دستیابی و انتقال آن ای ه توسط دیاران شودا از سوب انشا ش ، هیچ کسی نمی

دیار استفاده از آن ای ه توسط یک شخص مانع از استفادۀ شخصی دیار یا تنزّل دادن 
استفاده وب نخواه  ش ا این در حالی اسش که انحصارب بودن مالکیش و حقّ منع، محور 

اسشا انحصار در کلّیش آن به سه شکل قانونی، واقعی و قراردادب قابل  ایلی مالکیش
تصور اسش و اگر اشخاص بتوانن  بر روب چیزب یکی از این سه نوع انحصار را ایجاد 

ر گذاوتصر  در آن چیز را خواهن  داشش به شرطی که مورد منع قانونکنن ، حقّ دخل
را در  هاب نکربد انحصار قانونی، پ ی هواقع نش ه باش ا حقوق مالکیش نکرب با ایجا

وجود پ ی آورن گان با استفاده از انحصار مالکانه پ ی آورن گان قرار داده اسشا با این
 هاب نوین اطالعات و نضابهاب قراردادب و ت ابیر ننی، خصویاب با توجه به نناوربروش

 ن ا اواقعی را ایجاد کرده هاب نکرب نوعی انحصار قراردادب ومجازب، در راب ه با پ ی ه

هاب نکرب از زمان خلق توسط پ ی آورن ه تا شروع دوره حمایش و پس از آن پ ی ه
ی دو کنن ا از دی گاه مالکیتبه لحاظ وضعیش حقوقی سه دورۀ زمانی متفاوت را سپرب می

دورۀ زمانی ق ل از حمایش قانونی )در چارچوب حقوق مالکیش نکرب( و بع  از آن مورد 
ودا برخی شتشریح قرار نارنته و یرناب اشاراتی ناقص در این راب ه در قوانین مشاه ه می

نیستن  و از طرنی با  هاب نکرب اساساب مشمول حمایش حقوق مالکیش نکرباز پ ی ه

                                                            
1. Best Global Brands, 2021 Rankings, Interbrand:  

https://interbrand.com/best-global-brands/ . last Seen at 10/08/2022. 

2. Non-Excludable and Non-Rivalrous. 

3. Public Goods. 

4. Frederik, J. W., De Catt, R. H. J., Luiz, J. M., “Indicators of political Liberty, 

Property Rights and Political Instability in South Africa: 1935- 97,” I. R. of L. and E., 

21:103-139, (2001), p. 115. 

https://interbrand.com/best-global-brands/
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رو هستیم که گرچه موضوعاب مورد حمایش حقوق مالکیش نکرب هاب نکرب روبهپ ی ه
بالقوه  دیار به یورتع ارتان ا بهقانونی قرار نارنتهاسش، لیکن هنوز مشمول حمایش 

مشمول حمایش حقوق مالکیش نکرب هستن ، لیکن هنوز این حمایش به یورت بالفعل در 
رب تندا حقوق مالکیش نکهاب نکرب مواجه هستیم که نهنیام ه اسشا همچنین با پ ی ه

طور آن نیز تصریح کرده اسشا به ها را مورد حمایش قرار ن اده، بلکه بر ع م حمایش ازآن
مثال در مالکیش ادبی و هنرب به یراحش بر ع م حمایش از ای ه تصریح گردی ه و نقط 

هاب نکرب از زمان خلق تا زمانی از قالب بیان حمایش ش ه اسشا سؤال این اسش که پ ی ه
وردار خکه زیرِ چترِ حمایتی حقوق مالکیش نکرب قرار بایرن  از چه وضعیش حقوقی بر

هاب نکرب پس از سپرب ش ن دورۀ هستن ا این سؤال در راب ه با وضعیش حقوقی پ ی ه
نیز م ر  اسشا همچنین وضعیش حقوقی  0حمایش قانونی و ورود به قلمروب عمومی

هاب نکرب خارج از شمول حقوق مالکیش نکرب همچون ای ه در مالکیش ادبی و پ ی ه
ن در مالکیش ینعتی محلّ سؤال اسشا براب پاسو به هاب درماهنرب و یا کشفیات و روش

ب اسش اب ضرورتحلیلی و بر اساس م العات کتابخانه-این سؤاالت با روشی توییفی
هاب موانقان و مخالفان نخسش مفدوم و ماهیش حقوق مالکیش نکرب و دی گاه

، قانونی یگرایی در این حوزه مورد بررسی قرار گرنته و سپس انواع انحصار واقعمالکیش
هاب نکرب در دو دورۀ ق ل و بع  از حمایش و تأثیر و قراردادب و وضعیش حقوقی پ ی ه

تحلیل قرار گرنته و در انتدا جایااه وها مورد تجزیهبر آن بقرارداد ی وانحصار واقع
هاب نکرب خارج از شمول حقوق مالکیش نکرب از منظر حقوق اموال و مالکیش پ ی ه

 تشریح ش ه اسشا

 . اموال و مالکیت فکری1
 . مفهوم و ماهیت مالکیت فکری 1-1

هاب نکرب بنا به ط یعتی که دارن ، میرقابل انحصار و میررقابتی بوده و کاالب پ ی ه
یورت عمومی انشا ش ، شون ا زمانی که یک ای ۀ نکرب بههماانی محسوب می

ار سط دیاران شودا از سوب دیتوان  مانع از دستیابی و انتقال آن ای ه توکسی نمیهیچ
استفاده از آن ای ه توسط شخصی مانع از استفادۀ شخص دیارب یا تنزّل دادن استفاده وب 

                                                            
1. Public Domain. 
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 المللی تعریفی از مالکیش نکرب ارائه ناردی هیک از اسناد ملّی و بیننخواه  ش ا در هیچ
موانقتنامة و  0«0817کنوانسیون تأسیس سازمان جدانی مالکیش نکرب مصوب »اسشا در 
ب ون ارائة تعریفی از این اموال،  5هاب تجارب مرت ط با حقوق مالکیش نکرب )تریپس(جن ه

توان  به این ارائة تعریف مالکیش نکرب میع مِ 3یرناب مصادیقی از آن ذکر ش ه اسشا
وقی هاب حقهاب مالکیش نکرب محصول مکاتب نلسفی و سنّشدلیل باش  که رژیم
واح   ها، ارائة تعریفو در نتیجه به دلیل گوناگونی این مکاتب و سنّشگوناگون اسش 

براب آن دشوار اسشا نظرات مختلفی در راب ه با ماهیش حقوق مالکیش نکرب م ر  ش ه 
دانن  که دارن گان این امتیازها نظران، آن را نوعی امتیاز قانونی میاسشا برخی از یاحب

رایی در گش برخی تکالیف هستن ؛ لذا با هرگونه مالکیشبراب اعمال آن ناگزیر از رعای
برخی دیار ماهیش حقوق مالکیش نکرب را حقّ انحصارب  3کنن ااین حوزه مخالفش می
ادۀ موجب قانونْ حقّ منع استفآورن  که بر م ناب آن اشخاص بهشمار میاز نوع سل ی آن به

موضوع مورد حمایش مالکیش نکرب  اب با نفی مالکیش خصویی،میرمجاز را دارن ا ع ه
را با مصلحش و منانع عمومی درآمیخته دانسته و مالکیش مشترک توسط کلّ جامعه را 

گروهی دیار ماهیش این حقوق  2کنن اعنوان تندا رویکرد ارزشمن  و عملی م ر  میبه
در میان  1را مالکیتی دانسته و تحش نداد سنتی مالکیش مورد تحلیل و بررسی قرار می دهن ا

اب دیار آن را از مقولة مالکیش بر و ع ه 7اب آن را از نوع مالکیش بر منانعدستة اخیر ع ه

                                                            
1. Convention Establishing World Intellectual Property Organization (1967). 

2. Trade Related Aspects of Intellectual property Rights (TRIPS) (1994). 

، یقات حقوقیتحق، «اب نراگیرتحلیل مفدومی مالکیش نکرب  کوششی در جدش تمدی  نظریه»ا جعفرزاده، میرقاسم، 3

 ا23(، ص 0398، )25ضمیمه شماره 

4. Lemley, Mark A., “Property, Intellectual Property, and Free Riding”, Texas Law 

Review, Vol. 83, (2005), p. 1075. 

5. Hilty, Reto, Individual, “Multiple and Collective Ownership - What Impact on 

Competition?” Individualism and Collectivization in Intellectual Property Law, 

(2011), p. 38.  

6. Epstein, Richard, “The Disintegration of Intellectual Property? A Classical Liberal 

Response to a Premature Obituary”, Stanford Law Review, Vol. 62, (2010) P. 456. 

Easterbrook, Frank H, “Intellectual Property Is Still Property”, Harvard Journal of 

Law & Public Policy, Vol.13, (1990) p.118 - Mossoff, Adam, “Is Copyright Property? 

” San Diego Law Review, Vol. 42, (2005) p. 29. 

 ا008(، ص 0391، چاپ پنجم، )تدران  کتابخانه گنج دان ، حقوق اموالا جعفرب لنارودب، محم جعفر، 7
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آورن ه و ان  نظریة حقّ مالکیش دانستن راب ة میان پ ی هبرخی گفته 0ان اعین تلقی کرده
ن، اپ ی ۀ نکرب در قوانین اکثر کشورهاب جدان از جمله کشور نرانسه، آلمان، انالست

از نظر نویسن گان این مقاله، به لحاظ تاریخی حقوق  3پذیرنته ش ه اسشا 5آمریکا و ایران
مالکیش نکرب بر م ناب امتیازات اع ائی از سوب پادشاهان و حاکمان شکل گرنته و در 
یک رون  تکاملی به حقّ انحصارب قانونی ارتقا یانته و در دوران کنونی با توجه به گسترش 

ت حمایش قانونی به نداد سنتی مالکیش نزدیک ش ه و در ان  اق با ندادهاب دامنه و م 
 سنّتی بای  آن را نوعی مالکیش بر اعیان محسوب کنیما

 . مفهوم اموال فکری2-1
رود که در گذر زمان با رش  و پیشرنش شمار میاموال نکرب یکی از مصادیق مدم اموال به
گرددا براب پی بردن به مفدوم اموال انزوده میعلم و تکنولوژب بر ارزش اقتصادب آن 

نکرب الزم اسش ابت ا مفدوم اموال سنّتی و نیزیکی بررسی شودا به لحاظ لغوب مال ع ارت 
کنن ا در قوانین ایران مالْ تعریف نش ه اسش، اسش از هر چیزب که مردم آن را تملّک می

 ا بر این اساس چیزب که دارابلیکن در ادبیات حقوقی، مال تابع عر  دانسته ش ه اسش
ی شودا در نقه نیز مالْ مفدومی عرنوانتقال باش ، مال تلقّی میارزش اقتصادب و قابل نقل

ا ط ق مشدور 3دارد و تابع عر  عقال اسش؛ بنابراین مال نه حقیقش شرعیه دارد و نه متشرّعه
عر  عقال داراب منفعش  از نظر -0شود که دو شر  داشته باش   نقدا چیزب مال تلقّی می

منفعش مزبور مورد ندی شارع قرار نارنته باش ا برخی مال را ع ارت از هر  -5باش  و 
یف دانن ا برخی دیار در تعروانتقال باش ، میچیزب که داراب ارزش اقتصادب و قابل نقل

( یرمحسوسان  که هر شیئی )اعم از محسوس و مقانون م نی گفته 502مال با اشاره به ماده 
که داراب منفعش عقالیی بوده و آن منفعش، مورد ندی مقنن قرار نارنته باش ، مالْ 

                                                            
، هاب حقوق ت  یقیپژوه ، «و م العه ت  یقیرهن اموال نکرب در پرتوب مقررات قانون م نی »ا محمودب، ایغر، 0

 ا012(، ص0380) 0، شماره 01دوره 

هاب قانون ث ش اختراعات، طر » 39و  08، 09و مواد  07ماده «  »، و «ه»، «د»، «ج»، «ب»طور مثال در بن هاب ا به5

 میان آم ه اسشان بههاب ینعتی و عالیم تجارب سخ، مکرر از مالکیش اختراعات، طر «ینعتی و عالیم تجارب

 ا32(، ص 0381، جل  دوم، چاپ دوم )تدران  نشر میزان، حقوق مالکیش ینعتیا امامی، اس اهلل، 3

 05شماره  7، سال م العات نقه و حقوق اسالمی، «مفدوم اموال نکرب در حقوق اموال و جایااه آن»ا پیلوار، رحیم، 3

 ا3(، ص 0383)
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شودا بعضی دیار اموال را به مادب و میرمادب تقسیم کرده و معتق ن  حقوقی محسوب می
از ق یل حقّ تألیف و حقّ اختراع جزو اموال میرمادب هستن  که وجود خارجی ن ارد، ولی 

در تسرّب دادن  0رسمیش شناخته اسشان را اعت ار نموده و قانون هم آن را بهجامعه وجود آ
مفدوم اموال سنّتی )نیزیکی( به اموال نکرب، ق ل از هر چیزب بای  به این نکته توجه شود 
که هر چن  مال داراب مفدومی عرنی اسش، لیکن در حوزۀ حقوق که عالم اعت ار اسش و 

یتی اعت ارب دارد؛ لذا لحوق اعت ار مال بر اشیا در مالکیش مال هم به مانن  مالکیش ماه
مرسوم تابع نظر عقال و عر  قرار داده ش ه اسش مار اینکه مقنن آن را ندی کرده باش ا 

عنوان مثال مشروبات الکلی یا مواد مخ ر داراب ارزش اقتصادب بوده و در ت ادالت، به
یار گرنتن آن، پول پرداخش نماین ، لیکن ح اقل بخشی از جامعه حاضرن  در ق ال در اخت

ته گذار قرار گرنشود و مالیش ن ارد؛ چراکه مورد ندی قانوندر عالم حقوق، مال تلقّی نمی
اسش چه اینکه یکی از نویسن گان عقی ه دارد مشروبات الکلی حکماب مال نیسش ولی در 

ان  و حسبِ موال احصا نش هبنابراین در مالکیش مرسوم، ا 5شود؛واقعِ امر مال محسوب می
برخی بر این عقی ه  3عر  زمان و مکان، ممکن اسش چیزب مالیش یانته یا از مالیش بیفت ا

 هاب نکرب و کاالهاب نیزیکی ع ارت از این اسش کههستن  که بزرگترین تفاوت پ ی ه
 کاالهاب نیزیکی حتی ب ون تصوّر مالکیش بر آن، واج  خاییش کمیابی هستن ، ولی

ها واج  ویژگی کمیابی هاب نکرب یرناب پس از تعریف حقّ مالکیش براب آنپ ی ه
هاب هاب نکربِ انشانش ه یادق نیسش؛ زیرا پ ی هاین نظر در راب ه با پ ی ه 3شون امی

یکی از عنایر اموال  2نکرب انشانش ه همانن  اموال نیزیکی از کمیابی برخوردار هستن ا
اسش که آن را تعلّق شأنی نیز  1ن مثل اموال نکرب، امکان اختصاصاعم از نیزیکی یا میرآ

رو گفته ش ه اسش از آنجایی که هوا، از همین 7ان  و در برابر تعلّق نعلی قرار دارداگفته
رس  نظر میشودا بهنور و دریاب آزاد قابل اختصاص به شخصی نیسش، مال محسوب نمی

                                                            
 ا08(، ص 0313ل  اول، چاپ چدارم،)تدران  انتشارات اسالمیه، ، جحقوق م نیا امامی، سی  حسن، 0

 ا39ا جعفرب لنارودب، محم جعفر، پیشین، ص 5

 ا509(، ص 0383) 9، شماره 3، سال نشریه دین و قانون، «شناسی نظام مالکیش نکربروش»نیا، محمود، ا حکمش3

4. Cole, Julio H., “Patents and Copyrights: Do the Benefits Exceed the Costs? ”, 

Journal of Libertarian Studies, Vol.1. 15, No. 4. , (2001), p. 81. 

 ا515(، ص 0381، چاپ اول، )تدران  بنیاد حقوقی میزان، نلسفه مالکیش نکربا خ متازار، محسن، 2

6. Possibilité d' Appropriation. 

 ا37ا جعفرب لنارودب، محم جعفر، پیشین، ص 7



 (1141زمستان  ) | 11شماره  | 11سال  |حقوق خصوصی  فصلنامه علمی پژوهش | 111

 

را ن اشته  هاب نکرب انشاش هقابلیش ان  اق بر پ ی هش ه براب اموال نیزیکی مفدوم ارائه
ها بر خال  اموال مرسوم، ذاتاب قابلیش اختصاص و  انحصار را ن ارد باش ؛ چراکه این پ ی ه

شود و تا زمانی که قانون انحصار و کمیابی را بر آن اعت ار و کاالیی میررقابتی محسوب می
عنوان مثال در جوامع به 0و مال محسوب نخواه  ش اننمای ، قابلیش اختصاص را پی ا نکرده 

بَ َوب که حقوق و اعت ار حقوقی محلّی از اعراب ن اشته اسش اگر شخصی شیء 
توانسش با حصار نیزیکی از آن حراسش نمای ا لیکن اگر همان ارزشمن ب داشش می
چ دیار هیکرد اب ای ۀ ارزشمن ب داشش به محض اینکه انشا میشخص در چنین جامعه

فاده توانستن  از آن استامکان نیزیکی براب حراسش از آن در اختیار ن اشش و هماان می
کنن ا در چنین حالتی شخصی که شیء ارزشمن ب در اختیار داشش در ق ال انتقال آن شیء 

ازائی دریانش نمای ، لیکن در ق ال ای ۀ ارزشمن ب که انشا ش ه و در اختیار بهتوانسش مامی
گردی ا قابلیش اختصاص و مالیش همه قرار گرنته اسش ارزش معوّضی پرداخش نمی

هاب نکرب در حوزۀ حقوق مالکیش نکرب منو  به اعت ار مقنن بوده و احصاش ه پ ی ه
ر باشن ؛ بنابراین اموال نکرب شامل هاسش؛ لذا مثل سایر اموال تابع عر  و تمثیلی نمی

 شودا ادالتی بوده و از سوب مقنن شناسایی ش ه باش ، میپ ی ۀ نکرب که داراب ارزش م
ذاتاب  انشانش ه بنکر بها هیپ  کنیل؛ انشاش ه بود بآنچه گفته ش  در راب ه با اموال نکر

محسوب ش ه و یاحب آن قرار دارد، مال  ةکه در سل  یتا زمان قابلیش اختصاص دارد و
 5وانتقال را دارداقابلیش نقل

 رایي در حقوق مالکیت فکریگ. مالکیت3-1
شون ا ب ین مفدوم طورکه گفته ش  اطالعات و دان  کاالب هماانی محسوب میهمان

که اطالعات میررقابتی هستن  و استفاده یک شخص مانع از استفاده دیاران نیسشا از 
طرنی گفته ش ه اسش که مالکیش نکرب حُول محور موضوع تشویق ایجاد نوآورب شکل 

 گرایی در حقوق مالکیش نکربو نه تخصیص منابعا به هر روب مالکیشگرنته اسش 

                                                            
هاب نکرب از طریق انحصار واقعی و توان  واقعی، قانونی یا قراردادب باش ؛ لذا ممکن اسش پ ی هحصار میا ان0

 قراردادب نیز مالیش یابن  که در م احث آتی توضیح داده خواه  ش ا

ب هاهاب نکرب اسش که مشمول حقوق مالکیش نکرب باش  و پ ی ها در تحقیق حاضر اموال نکرب ناظر به پ ی ه5

 اب که در چارچوب اموال سنّتی قرار بایرن ، تحش عنوان کلی مال بررسی ش ه اسشانکرب انشانش ه
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طور یریح یا ضمنی از من ق نظران بهها و یاحبدادگاه 0رش  اسشابهاب روعقی ه
وجود در کنار بااین 5برن ااقتصادب حقوق مالکیش براب حلّ مسائل مالکیش نکرب بدره می

ا ش ه در راب ه بتوجیدات م ر  ب نیز وجود دارن اگرایی، مخالفان ج ّموانقان مالکیش
مالکیش نکرب به دو دستة کلی پیشینی و پسینی قابل تقسیم اسشا تمایز قائل ش ن بین 

در حقوق مالکیش نکرب بی  از یک بحث نلسفی یر ،  3توجیدات پیشینی و پسینی
 دامنه، م ت و واج  اثر اسشا توجیدات متفاوت منجر به نتایج متفاوتی در راب ه با

گرایی بر در حالی که مخالفان مالکیش 3اجراب حقوق مالکیش نکرب خواه  ش اضمانش
 مرکز دارن اگرایی بر توجیدات پسینی تکنن ، موانقان مالکیشتوجیدات پیشینی تأکی  می

 گرایي و توجیهات پیشیني. دیدگاه مخالفان مالکیت1-3-1
ش ، پیشینی اسش؛ چراکه از این منظر حقوق مالکیتوجیه اولیه براب حقوق مالکیش نکرب 

نکرب ایجاد ش ه اسش تا مشوّقی براب خلق نوآورب و ابتکار باش ا دان ، اطالعات و 
رون  و توسط هر شخصی که از آن م ّلع باش  قابل شمار میها، کاالهاب هماانی بهای ه
سش که یارب باش ا این درحالی ابردارب و استفاده اسش ب ون اینکه مانع از استفاده دکپی

اب مستلزم یر  زمان و هزینه اسشا اگر بنا باش  که دیاران ب ون نوآورب در هر زمینه
اب براب اشخاص جدش من  شون  دیار انایزهیر  زمان و هزینه و آزادانه از آن بدره

قوق ح نعالیش در حوزۀ خالقیش و ابتکار وجود نخواه  داشش؛ لذا مالکیش نکرب بین
 نظران بر این اعتقادپ ی آورن گان و جامعه تعادل بر قرار کرده اسشا گروهی از یاحب

خوردن تعادل میان حقوق پ ی آورن گان و جامعه گرایی باعث برهمهستن  که مالکیش
نظر حقوق مالکیش نکرب ش ه و موجب تضییع حقوق آحاد جامعه خواه  ش ا از این نق ه

ق نوآورب و در جدش اه ا  اقتصادب، اجتماعی، نرهنای و سیاسی در راستاب تشویق خل
جامعه ایجاد ش ه اسش؛ لذا با توجه به اینکه مالکیش سنّتی حقّی م لق و ب ون مح ودیش 
                                                            

نیا، چاپ اول، )تدران  پژوهشااه نرهنگ و ان یشه ، ترجمه محمود حکمشنلسفه مالکیش نکربا دراهوس، پیتر، 0

 ا338(،  ص 0380اسالمی، 

2. Lemley, Mark A., “Property, Intellectual Property, and Free Riding,” John M. Olin 

Program in Law and Economics Working Paper, Stanford Law School, No. 291,  

August (2004), P. 3. 

3. Ex Ante and ex post Justifications. 

4. Stephen L. Carter, “Does It Matter Whether Intellectual Property Is Property?,” Chi 

Kent L Rev., Vol. 68, (1993), p. 716-717. 
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نگ ش ن راسش، تسرّب آن به حقوق مالکیش نکرب موجب بسط و توسعة این حقوق و کم
این ة ترازو به سمش پ ی آورن گان سنها و استثنائات گردی ه و در نتیجة آن کفمح ودیش

اد هم خواه  خوردا برخی ایجش ه و تعادلی که م ناب ایجاد حقوق مالکیش نکرب اسش به
حقوق مالکیش در اشیاب مجرد مثل آثار ادبی و هنرب و اختراع را موجب بروز س و  

ها کیشلکنن ه دانسته و قیاس حقوق مالکیش نکرب با دیار ماخ رناکی از ق رت تد ی 
کنن ا از آنجایی که اشیاب مجرد، از منابع اساسی عنوان، قیاسی س حی م ر  میرا به

هاب اقتصادب، اجتماعی و نرهنای از اهمیش بسیار شون  در تمامی برنامهمحسوب می
زیادب برخوردار اسشا وجود مالکیش در چنین منابعی روابط وابستای و الاوهاب وسیعی 

دا تنرو حقوق مالکیش نکرب را نهآورن ا از اینوجود میب دیاران بهاز م اخله در آزاد
ین شمار نیاورده و عقی ه بر اکنن ، بلکه آن را در زمرۀ حقوق نیز بهمالکیش محسوب نمی

دارن  که حقوق مالکیش نکرب امتیاز دولتی بی  نیسش که در بستر حقوق عمومی شکل 
ا دیار به حقوق مالکیش نکرب، آنچنان نااهی گرنته اسش و یکی از دالیل اینکه چر

طور مستمر از واژۀ مختصرِ حقْ دانن  که در این حوزه بهوجود ن ارد، ناشی از این می
شود و بر اساس همین اطالق، حقوق مالکیش نکرب در گفتمان مالکیش استفاده می

اب ش  با قیاس دنیان  که اگر بنا باحتی برخی بر این عقی ه 0خصویی قرار گرنته اسشا
 تر آن اسش که مالکیش نکربنیزیکی از حقوق مالکیش نکرب حمایش شود، مناسب

سوب عنوان مالکیش واقعی محعنوان شکلی از یارانه دولتی توییف گردد تا اینکه بهبه
  5شودا

 گرایي و توجیهات پسیني. دیدگاه موافقان مالکیت2-3-1
ان ا نکرب توجیدات پسینی را مورد توجه قرار دادهموانقان مالکیتی بودن حقوق مالکیش 

ش ه در راب ه با حقوق مالکیش نکرب ع ارت از این اسش که اولین توجیه پسینی م ر 
 ه اسش تا شاب براب استفاده مفی  و کارآم  از آثار نکرب ایجادحمایش از این آثار وسیله
مالکیش بر روب زمین موجب تشویق  طور که اع ابهمان کیچنظر  خلق آثار ج ی ا از نقط

شود، نظام اختراع نیز همان کارکرد را در راب ه با مالک براب استفاده بدینه از آن می

                                                            
 ا370-311ا دراهوس، پیتر، پیشین، ص 0

2. Lemley, Mark A., “Property, Intellectual Property, and Free Riding”, Op. Cit., P.3.  
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گذارب که براب م یریش نظر او اگر از پ ی آورن گان در ق ال سرمایهاز  0اختراعات داردا
ی انجام هایگذاربیهسازب و ارتقاب آثار نکرب حمایش به عمل نیای ، چنین سرماو بدینه

عنوان هایی قابلیش ث ش بهگذاربنخواه  ش ؛ چراکه ممکن اسش دسش آورد چنین سرمایه
ل آم ه ب ون اینکه متحمدسشموجب آن دیاران از نتیجة بهاختراع را ن اشته باش  و به

کرب نان  که گسترش حقوق مالکیش اب شون ، استفاده نماین ا برخی بر این عقی ههزینه
براب اینکه پ ی آورن گان انایزۀ الزم براب ناد ارب و تولی  و توزیع آثار نکرب خود 
داشته باشن ، ضرورب اسشا به دیار سخن زمانی که دورۀ حمایش از اثرب پایان پذیرنته 

شود دیار هیچ شخصی براب حفاظش و استفادۀ بدینه از و داخل در قلمروب عمومی می
دا گذارب دارطور مثال چاپ و توزیع کتاب نیاز به سرمایهبه 5داششا اب نخواه آن انایزه

زمانی که کتاب در دورۀ حمایش قانونی قرار دارد، با توجه به حقوق انحصارب که وجود 
گذارب الزم را انجام داده و آن را به توان  با گرنتن حقّ انحصارب، سرمایهدارد، ناشر می

ی شود، هر شخصکه چنین اثرب وارد در قلمروب عمومی میبازار عرضه کن ، لیکن زمانی 
گذارب در چاپ و توزیع حقّ چاپ و توزیع آن را خواه  یانش؛ بنابراین ریسک سرمایه

گذارب و ع م استفادۀ بدینه از اثر خواه  ش ا چنین اثرب باال رنته و موجب کاه  سرماب
مرز از اموال ح ّویرب از استفادۀ بیدومین توجیه پسینی که در این راب ه م ر  ش ه، جلوگ

در جدش توجیه مالکیش  هاردینبار توسط براب اولین 3«ناجعة مشترکات»نکرب اسشا 
 نظرانخصویی در منابع کمیاب و داراب استدالک م ر  گردی ه اسشا اخیراب یاحب

 هاب از ای ۀ ناجعه مشترکات براب توجیه حقوق مالکیش نکرب استفادطور نزاین هبه
 منظور ایجاد انایزه و تشویق اشخاص براب استفادۀان  که بهان ا برخی بر این عقی هکرده

ازح ، همة منابع ارزشمن  از جمله آثار ادبی و هنرب بای  بدینه و جلوگیرب از استفادۀ بی 
مشمول مالکیش قرار گیرن ا همچنین برخی دیار در راب ه با عالیم تجارب چنین نظرب 

 ازح  از عالیم تجارببر م ناب جلوگیرب از استفاده بی  3  که نداد دایلوشن )تنزیل(انداده

                                                            
1. Edmund W. Kitch, “The Nature and Function of the Patent System”, J L & Econ, 

Vol.20, (1977), p. 271-275. 
2. Lemley, Mark A., “Ex Ante Versus Ex Post Justifications for Intellectual Property”, 

University Chicago Law Review, Vol. 71, p. 134, (2004), UC Berkeley Public Law 

Research Paper No. 144. 

3. Tragedy of Common. 

4. Dilution. 
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نظران در بحث ها و یاحبدادگاه 0مشدور شکل گرنته تا مانع از کاه  ارزش آن بشودا
ستناد ازح  و ناجعة مشترکات احمایش از حقّ معرونیش اشخاص مشدور نیز به استفادۀ بی 

جا م ر  ش ه اسش ان کی متفاوت از ناجعة مشترکات در ی که در اینان ا ال ته بحثکرده
باش ا زمانی که ناجعة مشترکات در راب ه با حقّ معرونیش )چدره( م ر  منابع کمیاب می

لکه مراد شود، بشود، منظور این نیسش که آن من ع در اثر استفادۀ بی  از ح ، تدی میمی
  5یاب از ح  از این من ع، ارزش آن براب مالک کاه  میاین اسش که در اثر استفادۀ بی  ا

گذارب در کشف، حفظ و ها براب سرمایهچنانچه حقوق مالکیش باعث انزای  انایزه
شود، پس این حقوق در حوزۀ مالکیش نکرب نیز موجب انزای  بردارب از منابع میبدره
ها خواه  تفاده از دان  و ای هگذارب براب کشف، خَلق و اسها در جدش سرمایهانایزه

محور به اقتصاد تولی  ینعتی و از آن به اقتصاد ش ا گذار از اقتصاد کشاورزب
هاب محور بر اهمیش پ ی هبنیان و اطالعاتمحور و در حال حاضر اقتصاد دان خ مات

 ن شنکرب، در رش  و شکونایی اقتصادب جوامع انزوده اسش و از طرنی با سدل و آسان 
ها در اثر پیشرنش تکنولوژب، لزوم حمایش قوب و مؤثر از محصوالت نکرب برداربکپی
نظرانِ برجستة تحلیل اقتصادب حقوق مالکیش ازپی  ش ه اسشا برخی از یاحببی 

نکربْ معتق  هستن  همة منابع ارزشمن  از جمله آثار حقوق مالکیش ادبی و هنرب بای  
 بردارب کانی و جلوگیرب از استفادۀ بی  ازرد تا جدش بدرهمشمول نداد مالکیش قرار گی

بنابراین اِعمال حقوق مالکیش قوب در حوزۀ حقوق مالکیش  3وجود آی ؛ح ، انایزۀ الزم به
سازب نکرب، موجب ترمیب و تشویق پ ی آورن گان جدش شناسایی، توسعه و تجارب

 اختراعات ج ی  و م یریش اختراعات سابق خواه  ش ا

 . غلبه توجیهات پسیني بر پیشیني3-3-1
توجیدات پسینی مؤی  دامنه و م ت حمایش طوالنی در حقوق مالکیش نکرب اسشا اگر 
دلیل حمایش از اموال مالکیش نکرب از ق یل اختراع، اثر ادبی و نیلم سینمایی م یریش 

                                                            
1. Magliocca, Gerard N., “One and Inseparable: Dilution and Infringement in 

Trademark Law”, Minn L Rev., Vol.85, (2001), p. 975-82. 

2. Lemley, Mark A., “Ex Ante Versus Ex Post Justifications for Intellectual 

Property”, Op. Cit., p. 143. 

3. Landes, William M., Posner, Richard A., Indefinitely Renewable Copyright, U. Chi. 

L.Rev., Vol.70, (2003), P.18. 
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ی از م تگونه آثار و اب اعات باش ، در این یورت اینکه دورۀ حمایش پس کارآم  این
خاتمه یاب  قابل توجیه نخواه  بود و تا زمانی که این آثار وجود دارن ، بای  مورد حمایش 
واقع شون ا از طرنی اگر دلیل حمایش از مالکیش نکرب جلوگیرب از استفاده بی  از ح  

 هایی که به اجازۀ مالکاز منابع اطالعاتی باش ، در این یورت تجویز برخی از استفاده
رس  توجیدات پسینی از نظر میبه 0 ارد از ق یل استفادۀ منصفانه، موجه نخواه  بودانیاز ن

طور اخالقی حق دارن  تمام مزایا و من ق آن دسته از مالکان اموال نکرب که ادعا دارن  به
یلیْ کن ا در این راب ه اهاب آثار متعلّق به خود را در اختیار گیرن ، پشتی انی میارزش
 3نظران م ر  ش ه اسشادر میان یاحب 5،«ارزد پس حق اسشاگر می»وان تحش عن

شود، وظیفة قانونی براب پرداخش بر اساس این ایل هر زمانی که ارزشی دریانش می
اه عمومی اسش کنن ه رنگردد ب ون توجه به اینکه چنین وظیفة قانونی، تضمیننیز ایجاد می
عدّ  کن ، تصی منفعش یا ارزشی از دیارب کسب میاگر بنا باش  هر زمان شخ 3یا خیرا

قانونی به پرداخش داشته باش ، دامنة حمایتی حقوق مالکیش نکرب بسیار گسترده خواه  
هاب اخیر با مل ة توجیدات در سال 2ش ا ش  و شامل همة مواردِ سواربِ مجّانی خواه 

ی حقوق هاب ایلز شاخهعنوان یکی اپسینی بر پیشینی حقوق مالکیش ادبی و هنرب به
عنوان ها آن را بهگرایانه پی  رنته اسشا دادگاهسوب حمایش اطالقمالکیش نکرب، به

عنوان مثال در ابت ا م ت حمایش از آثار ادبی و به 1ان انوعی از مالکیش محسوب کرده
، سالة دیار قابل تم ی  بوده اسش 03سال بوده و براب یک دورۀ  03هنرب در آمریکا 
سال انزای  یانشا در  21به  0818سال و در سال  35این م ت به  0893لیکن در سال 
سال انزای  یانشا  21م ت حمایش به ان ازه عمر مؤلف عالوه  0871رایش سال قانون کپی
در کشور ما نیز م ت حمایش  7سال انزای  یانته اسشا 71سال به  21م ت  0889در سال 

طی  0398سال بود که در سال  31عالوۀ ان ازه عمر مؤلف به از آثار ادبی و هنرب، به

                                                            
1. Fair Use. 

2.  If Value, Then Right. 

3. Ibid., p. 131. 

4. Dreyfuss, Rochelle Cooper, “Expressive Genericity: Trademarks as Language in 

the PepsiGeneration”, Notre Dame L. REV., Vol.65, (1990), p.405-06. 

5. Gordon, Wendy J. “On Owning Information: Intellectual Property and the 

Restitutionary Impulse.” Virginia Law Review, Vol.78, No. 1, (1992), p. 167. 

6. Chavez v. Arte Publico Press, 204 F.3d 601 at 605 n.6 

7. Pub. L. No. 105–298, § 102, 112 Stat. 2827, 2827 (codified at 17 USC § 302(a) 

(2000)) 
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زمان با انزای  م ت حمایش، گستره و سال انزای  یانته اسشا هم 21ایالحیه قانونی به 
 گونه آثار، ایجاد دکتریندامنة حمایش نیز از طریق تفسیر موسّع از حقوق مالکان این

 راب حمایش، انزای  یانته اسشااب و پایین آوردن س ح معیارهاب الزم بتوسعه

 های فکری . ایجاد انحصار واقعي و قراردادی در پدیده2
یا   0دارن گان اموال نکرب نراتر از حمایش قانونی از انحصار واقعی مثل ت ابیر حمایتی ننّی

ا برن کنن گان بدره میقراردادب و  یا هر دو روش جدش ایجاد مح ودیش براب استفاده
 طور مثال در حالی که م تبا دیجیتالی ش ن نضاها تش ی  ش ه اسشا بهاین وضعیش 

سال اسش، در برخی موارد دارن گان اختراعات از طریق  51حمایش قانونی از اختراع 
کنن  تا بر م ت انحصار خود بیفزاین  و مانع از هاب قراردادب و یا ننّی سعی میمکانیسم

نوع انحصار  3رۀ حمایش شون ا در ادامه به بررسی استفادۀ رایاان آحاد جامعه پس از دو
 واقعی، قانونی و قراردادب خواهیم پرداخشا

 . انحصار واقعي1-2
در س حی نازل، نوعی از انحصار حتی ب ون حمایش قانونی قابل تصوّر و دستیابی اسش 

 شودا انحصار واقعی به دو روش کلی قابلیاد می 5که از آن تحش عنوان انحصار واقعی
براب  آوردِ نکرب خودانشاب دسشتوان  با ع مِتحقق اسشا نخسش اینکه پ ی آورن ه می

آورد و چون دیاران دسترسی به دسش 3طور انحصارب استفاده نمای سایرینْ از آن به
توان  از آن استفاده نمای ، ب ون اینکه آورن ه مینکرب مزبور ن ارن ، عمالب نقط پ ی 

رب ع ارتی استفادۀ پ ی آورن ه انحصاز استفادۀ دیاران باش  و بهنیازب به جلوگیرب ا
سال اسش که انشا نش ه  011عنوان مثال نرمول تدیة نوشابة کوکاکوال قریب به اسشا به

 طور انحصارب از آناسش و پ ی آورن ۀ این نرمول ب ون نیاز به حمایش قانونی خاص به
ررات المللی، مقن ملّی کشورها و یا معاه ات بینکن ا هرچن  در برخی از قوانیاستفاده می

اقع بینی ش ه اسش، اما وخایی از ق یل سرّ تجارب براب حمایش از دان ِ انشانش ه، پی 
ک ام از این قوانین براب دان  و اطالعات انشانش ه، ایجاد انحصار امر این اسش که هیچ

                                                            
1. Technical Protection Measure (TPM). 

2. Factual Exclusivity. 

3. Burstein, M., ‘Exchanging Information Without Intellectual Property’, Texas Law 

Review, Vol. 91, (2012), P.227. 
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هاب نکرب انشانش ه، جود در پ ی هوجود قوانین حمایتی، انحصار موبا این 0ان انکرده
انحصارب واقعی هستن  و ناشی از حمایش قانونی مثل انحصار موجود در اختراعات و 
امثالدم نیسشا نق  قوانین و مقررات در این حوزه یرناب ایجاد مح ودیش براب روش 

 ان در نتیجه یاح 5هاب نکرب انشانش ه، هستن اگونه اطالعات و پ ی هدستیابی به این
آوردهاب نکرب و دان  خود، تمایلی براب هاب نکرب براب حفظ ارزش دسشپ ی ه

گونه اطالعات از ت ابیر نظام حقوق خصویی انشاب آن ن ارن ؛ بنابراین یاح ان این
روش  3برن اآوردهاب خود بدره میموجود بر حفظ و حراسش از ارزش اقتصادب دسش

حمایتی  شود، ت ابیردستیابی به انحصار استفاده میدومی که از آن در نق ان قانون براب 
اسش که ریشه در ابزارهاب نناورانه داردا حتی اگر به لحاظ قانونی همة آحاد جامعه  3ننّی

حقّ دسترسی به اطالعات را داشته باشن ، پ ی آورن گان اطالعات با اتخاذ ت ابیر ننّی و 
هاب در راب ه با پ ی ه 2شون اراد به اطالعات میطور نیزیکی مانع از دستیابی انننّاورانه، به

ر ان ، استفاده از ت ابینکرب که پس از طی دورۀ حمایش در قلمروب عمومی قرار گرنته
حمایتی ننّی براب ایجاد مح ودیش در دسترسی آحاد جامعه به اطالعات داخل در قلمروب 

  1عمومی قابل توجیه ن وده و برخال  منانع جامعه اسشا

 . انحصار قانوني2-2
اسش که از قوانین حقوق مالکیش نکرب نشأت  7دومین س ح از انحصار، انحصار قانونی

ها انحصار واقعی قابل تحقق نیسش؛ چراکه دان  گیردا مواردب وجود دارد که در آنمی
عنوان دا بهگردطور مستقیم یا میرمستقیم با تولی  و عرضة محصول انشا میو نوآورب به

                                                            
1. DJ, Gifford, RT, Kudrle, “The Atlantic Divide in Antitrust: An Examination of US 

and EU Competition Policy”, University of Chicago Press, (2015), P.167. 

2. Ohly, A., “Reverse Engineering: Unfair Competition or Catalyst for Innovation?” 

in J Straus (ed.), Patents and Technological Progress in a Globalized World: Liber 

Amicorum, (2009), P.535- 53. 

3. Surblyte, G., “Enhancing TRIPS: Trade Secrets and Reverse Engineering”, in H 

Ullrich et al.(eds), TRIPS plus 20 – From Trade Rules to Market Principles (MPI 

Studies on Intellectual Property and Competition Law,  Vol., 25, (2016), p. 725 – 760. 

4. Technical Protection Measures (TPMs). 

5. Hilty, Reto M., “IP and private ordering,” Max Planck Institute for Innovation and 

Competition Research Paper, No. 16-15, (2017), P.10. 

6. Ibid., P.14. 

7. Legal Exclusivity. 
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هْ ها هستن  که با تولی  و عرضاختراعات ننّی و مکانیکی جزء این دسته از نوآوربمثال 
گرددا با وجود این در املب موارد یاح ان حقوق دان  ننّی آن براب عموم انشاء می

هر چن   0منظور تقویش انحصار قانونی به دن ال راهکارهاب نظام حقوق خصویی هستن ابه
توان  شود، لیکن ت ابیر حمایتی ننّی میایش قانونی حایل میانحصار قانونی از طریق حم

در جایی  طور مثالاب براب اجراب مؤثرتر انحصار قانونی داشته باش ا بهکنن هنق  کمک
که شخصی به موجب انحصار قانونی حقّ منع دیاران از دسترسی به محتواب نکرب خود 

و به لحاظ ننّی نیز قادر خواه  بود حصارب حول را دارد، با استفاده از ت ابیر ننّاورانه 
نحوب که اشخاص در عالم واقع نیز قادر به استفادۀ ب ون محتواب نکرب خود ایجاد کن  به

 5اجازه از اثرش ن اشن ا

 . انحصار قراردادی3-2
اسشا در این نوع  3سومین س ح از انحصار در نظام حقوق خصویی، انحصار قراردادب

ترل رنتار شریک قراردادب نیسش، بلکه بر توانق طرنین براب انجام رنتار انحصار ه  ، کن
مشترک خایی تمرکز دارد که در اشخاص ثالث یا عموم جامعه تأثیرگذار اسشا مثال 

بردارب اسشا در این هاب مجوّز بدرهدر قرارداد 3تعرّضبارز این رویکرد، شر  ع مِ
بردارب اعت ار پ ی ۀ نکربِ موضوعِ مجوّزِ بدره کن  کهقراردادها، مجوزگیرن ه موانقش می

که مجوّزگیرن ه ارت ا  نزدیکی با پ ی ۀ نکرب را مورد مناقشه قرار ن ه ا از آنجایی
بردارب دارد، نس ش به سایرین اطالعات بیشترب دارد و احتماالب بع  از موضوع مجوّزِ بدره
آورب یا ع م آن در پ ی ۀ نکربِ ترین شخص براب آگاهی از وجود نوپ ی آورن ه مناسب

الذکر وجود ن اشته باش ، مجوّزگیرن ه با مربوطه اسشا ب یدی اسش که اگر شر  نوق
توان  در مواردب نوآورب اختراع را زیر سؤال ب رد و با توجه به اطالعاتی که دارد، می

س تراب ال ث ش آن باعث شود که آن موضوع داخل در قلمروب عمومی گردی ه و در دس

                                                            
1. Filippi, Primavera de, “Copyright Law in the Digital Environment: Private 

Ordering and the regulation of digital works”, LAP LAMBERT Academic Publishing 

GmbH & Co. KG, (2012), P.37. 

2. Hilty, Reto M., Op. Cit., p. 16. 

3. Contractual Exclusivity. 

4. Non-attack. 
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هاب هاب نکرب از روشبنابراین در اینجا یاح ان پ ی ه 0رایاان هماان قرار گیرد؛
برن ا با وجود این ترتی ات قراردادب قراردادب براب حفظ و استمرار انحصار خود بدره می

همواره به ضرر اشخاص ثالث نیسش و در برخی موارد این توانقات، واج  منانعی براب 
ت عیض در قراردادهاب توان به شر  ع مِاز آن جمله میاشخاص ثالث اسش که 

در  5کنن ۀ استان اردهاهاب تنظیماستان اردسازب برخی از اختراعات اشاره کردا سازمان
ضع هاب مربو  به اطالعات، اق ام به وخصوص در زمینة ننّاوربراب ه با تولی ات پیچی هْ به

ر امکان کار در کنار یک یار را داشته باشن ا د کنن  تا کاالهاب مختلفاستان اردهایی می
اب باش ، با تعیین موضوع ش همواردب که برخی از استان اردها موضوع اختراعات ث ش

عنوان استان اردب که همة نعالین آن حوزه بای  از آن در تولی ات خود استفاده اختراع به
 تراع از موقعیش بسیار برتر و مال یدن ال دارد که مالک اخنماین ، این خ ر بالقوه را به
هاب خود را ب ون مح ودیش به مجوّزگیرن گان تحمیل نمای ا برخوردار گردی ه و خواسته

راع کنن ۀ استان ارد، ق ل از تعیین یک اختهاب تنظیمبراب جلوگیرب از این مشکل، سازمان
بردارب که واج  درهعنوان استان ارد، موانقش یاحب اختراع را در خصوص مجوّز ببه

  3کنن ااسش، اخذ می 3شرو  منصفانه، معقول و ب ون ت عیض

های فکری خارج از محدودة حمایت حقوق مالکیت . وضعیت حقوقي پدیده3
 فکری

هاب نکربْ حمایش خایّی در قالب حقوق مالکیش با توجه به اینکه براب حمایش از پ ی ه
کرب در رس  که چنانچه پ ی ۀ ننظر میمر چنین بهبینی ش ه اسش؛ لذا در ب وْ انکرب پی 

قالب حقوق مالکیش نکرب مورد حمایش قرار نارنته باش ، دیار حمایتی براب آن قابل 
ش نکربْ تندا حقوق مالکیهاب نکرب مواجه هستیم که نهتصور نیسشا در این میان با پ ی ه

طور ز آن نیز تصریح کرده اسشا بهحمایش اها را مورد حمایش قرار ن اده، بلکه بر ع مِآن
حمایش از ای هْ تصریح گردی ه و نقط مثال در مالکیش ادبی و هنرب به یراحش بر ع مِ

                                                            
1. Miller, AD, Gal, MS, “Licensee Patent Challenges”, Yale J. on Reg., Vol.32, 

(2015), P. 121-127. 

2. Standard Setting Organization (SSOs). 

3. Fair, Reasonable and Nondiscriminatory Terms (FRAND). 

4. Jones, A., “Standard-Essential Patents: FRAND Commitments, Injunctions and the 

Smartphone Wars”, 10(1) European Competition Journal 1-36, King's College 

London Law School Research Paper, (2014), p. 7. 
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هاب نکرب از تراوشات ذهنی اشخاص قالب بیان مورد حمایش واقع ش ه اسشا پ ی ه
ین ایابن  و در تصرّ  ذاتی و ط یعی پ ی آورن ه قرار دارن ا نشأت گرنته و وجود می

هاب نکرب تا ق ل از انشا در حی ة حریم خصویی و سل ة مالکانه پ ی آورن ه قرار پ ی ه
دارن  و هیچ شخصی به لحاظ قانونی حق ن ارد تا پ ی آورن ه را ملزم به انشاب آن نمای  

هاب نکرب در مرحلة ایجاد از کمیابی برخوردار رو گفته ش ه اسش که پ ی هاز همین
ه هاب نکربِ انشانش ه به پ ی آورن دبیات اموال سنّتی، اختصاص پ ی هبه لسان ا 0اسشا

هاب نکرب در معرض عموم قرار گیرد از حوزۀ واقعی اسش، لیکن به محض اینکه پ ی ه
گیرن ا این سل ه و مالکیش شخص خارج و در مح ودۀ سل ه و اختیار عمومی قرار می

مالکیش شخص پ ی آورن ه قرار دارد،  هاب نکرب تا زمانی که در حوزۀ سل ه وپ ی ه
قانون  31قابلیش اختصاص دارد و واج  ارزش اقتصادب و مالیش هستن  و به استناد ایل 

شون ، لذا پ ی آورن هْ مالکِ آورن ه محسوب میچون حایل کار نکرب پ ی  5اساسی
ب رتوان  مانن  هر مال دیاپ ی ۀ نکرب خوی  اسشا بر همین اساس پ ی آورن ه می
هاب قراردادب به دیارب حقوق خوی  در راب ه با پ ی ۀۀ نکرب را از طریق مکانیسم

 ه نیز حقّی گیرنوجود انتقالگیرن ه قرار ده ا با اینمنتقل و اثر نکرب را در اختیار انتقال
بی  از پ ی آورن ه نخواه  داشش و به محض اینکه پ ی ۀ نکرب را براب عموم انشا و 

حی ة تسلّط و مالکیش خصویی خارج و با قرار گرنتن در قلمروب عمومی عرضه کن ، از 
 مالیش خود را از دسش خواه  دادا

های فکری پیش از دورة زماني حمایت بر مبنای . وضعیت حقوقي پدیده1
 نظام حقوق مالکیت فکری

های فکری مشمول حقوق مالکیت فکری قبل از شروع دورة . پدیده1-1
 حمایت
هاب نکربِ مشمول حقوق مالکیش نکرب، سه دورۀ زمانی متفاوت انواع پ ی هبراب همة 

از  شودا حمایشقابل تصوّر اسش که در این قسمش دورۀ زمانیِ ق ل از حمایش بررسی می

                                                            
 ا51ا پیلوار، رحیم، پیشین، ص 0

وکار توان  به عنوان مالکیش نس ش به کسبکس نمیوکار مشروع خوی  اسش و هیچا هر کس مالک حایل کسب5

 وکار را از دیارب سلب کن اخود امکان کسب
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هاب نکرب در حوزۀ حقوق مالکیش نکرب به دو شاخة ایلی حمایش معنوب و مادب پ ی ه
نیسش،  ها مستلزم ث شهاب نکرب که حمایش از آن هشودا در راب ه با پ ی)مالی( تقسیم می

مثل آثار ادبی و هنرب، به محض خلق اثر و حتی ق ل از انتشار آن حمایش معنوب وجود 
عنوان مثال نویسن ۀ کتاب، نس ش به اثر خود چه ق ل از انتشار و چه پس خواه  داششا به

از حقوق معنوب برخوردار خواه  از انتشارِ آن و حتی پس از پایان دورۀ حمایش قانونی، 
ختراع، ها مستلزم ث ش هستن  مثل اهاب نکرب که حمایش از آنبودا لیکن در راب ه با پ ی ه
شود؛ با این تفاوت که پس از پایان دورۀ زمان با ث ش ایجاد میحمایش معنوب و مادب هم

نکرب مشمول هاب حمایش قانونی، حمایش معنوب همچنان پا برجا خواه  بودا پ ی ه
رب که هاب نکحقوق مالکیش نکربْ ق ل از دورۀ حمایش، از وضعیش حقوقیِ مشابهِ پ ی ه

باشن ، برخوردار هستن  و تا موضوعاب خارج از مح ودۀ حمایتی حقوق مالکیش نکرب می
زمانی که در حی ه و سل ة پ ی آورن ه قرار داشته باشن  از قابلیش اختصاص برخوردار 

شمول هاب نکرب مخواهن  داششا تندا تفاوت قابل ذکر این اسش که پ ی ه بوده و مالیش
مالکیش ادبی و هنرب، همواره از حقوق معنوب موضوع حقوق مالکیش نکرب برخوردار 
خواهن  بود، حتی اگر این آثار منتشر نش ه و در دسترس عموم قرار نارنته باش ا برخی 

کرب و نش ه، با این عقی ه که مالیش اموال نهاب نکرب انشاش ه ب ون تفکیک بین پ ی ه
ل از ان  که اموال نکرب ق همانن  اموال سنتی تابع تشخیص و نظر عر  اسش، عنوان کرده

هاب نکرب که حمایش در راب ه با پ ی ه 0ث ش و ب ون احراز شرایط قانونی نیز مالیش داردا
به  ر آن پ ی ۀ نکرب براب ث شها مستلزم ث ش هستن  با مواردب مواجه هستیم که داز آن

مرجع ث ش ارائه ش ه و به دلیل ع م احراز شرایط قانونی رد ش ه اسشا در ادامه وضعیش 
 هاب ردش ه مورد بررسی قرار خواه  گرنشاهاب نکرب موضوع اظدارنامهحقوقی پ ی ه

 های ردشدههای فکری موضوع اظهارنامه. وضعیت حقوقي پدیده2-1
هاب نکرب از ق یل اختراع و طر  ینعتی از سوب ، تقاضاب ث ش پ ی هدر موارد متع دب

ال شودا حمرجع ث ش به دلیل ع م احراز شرایط قانونی الزم جدش ث ش، مورد رد واقع می
هاب ردش ه با این سؤال مواجه هستیم که هاب نکرب موضوع اظدارنامهدر راب ه با پ ی ه

                                                            
، دونصلنامه دان  حقوق م نی، «ها در حقوق اموالماهیش حقوق مالکیش نکرب و جایااه آن»ا محمودب، ایغر، 0

 ا011(، ص 0380شماره دوم، )
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مالکیتی چیسش؟ پاسو به این سؤال مستلزم  هاب مذکور به لحاظوضعیش حقوقی پ ی ه
پاسو به سؤال دیارب اسش م نی بر اینکه آیا با ارائة اختراع به مرجع ث ش، اختراعْ انشاش ه 

شود یا خیر؟ اگر قائل به انشا باشیم، پ ی ۀ نکرب از حی ة سل ة مالکانة محسوب می
براب پ ی آورن ه حقوقی پ ی آورن ه خارج ش ه و داخل در قلمروب عمومی خواه  ش  و 

زبور انشا باشیم، پ ی ۀ نکرب منس ش به آن قابل تصوّر نیسش، اما چنانچه قائل به ع مِ
عنوان همچنان در حریم خصویی و حی ة تسلّط پ ی آورن ه قرار داشته و پ ی آورن ه به
موم عمالکِ آن حقّ انتقال آن به دیارب و یا استفادۀ انحصارب از آن ب ون اینکه براب 

انشا نمای  را داردا با توجه به اینکه رسی گی در مرجع ث ش جن ة محرمانه دارد و مرجع 
مزبور حقّ انتشار اختراع یا طر  ینعتی ردش ه را براب عموم ن ارد و پ ی آورن ه بر این 

پ ی ۀ  رس نظر میم نا، محصول نکرب خود را در اختیار مرجع ث ش قرار داده اسش، لذا به
اینکه اگر پ ی آورن ه اب، چه 0وضوع اظدارنامة مردود، انشاش ه محسوب نارددانکرب م

اثر نکرب خود را در قالب اختراع درخواسش ث ش بنمای  و مورد رد واقع شود، حق خواه  
داشش که بار دیار تقاضاب ث ش آن را در قالب طر  ینعتی م ر  کن  و اگر پ ی ۀ 

 ان طر  ینعتی باش ، مرجع ث ش حق ن ارد یرناب بهعنونکرب مزبور واج  شرایط ث ش به
استناد اینکه پ ی ۀ نکرب مزبور سابقاب به عنوان اختراع ارائه ش ه اسش، از پذیرش آن 

گذار در طر  حمایش از مالکیش ینعتی خوددارب نمای ا شایان ذکر اسش که قانون
تی هاب ینعات، طر رویکرد متفاوتی را نس ش به قانون اختراع 0311مصوب خرداد ماه 

، مرجع ث ش را مکلّف 57اتخاذ کرده و در ت صره ذیل ماده  0391و عالیم تجارب مصوب 
هاب ردش ه، هاب ردش ه کرده اسش؛ بنابراین با انتشار اظدارنامهنامهبه انتشار اظدار

ها در دسترس هماان قرار گرنته و داخل در قلمروب عمومی هاب نکربِ موضوع آنپ ی ه
اهن  ش ا ذکر این نکته الزم اسش که در طر  مزبور نیز رسی گی مرجع ث ش محرمانه خو

طر  مورد اشاره مقرر گردی ه که چنانچه اظدارنامة ث ش   91اسش؛ چه اینکه در ماده 
روز از تاریو ابالغ تصمیم  51یورت کلی یا جزئی رد گردد، متقاضی ظر  اختراعی به

 عنوان نمونه اشیاب مفی  بنمای ااسش ث ش آن را بهمرجع ث ش، حق خواه  داشش درخو

                                                            
ه ، چاپ اول، )تدران  پژوهشااهاب قضاییحقوق مالکیش ینعتی در آیینه ان یشهانی، مد ب، ا سی ین، علی؛ کارچ0

 ا318(، ص 0311قوه قضائیه، 
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پوشاني با شده در صورت همهای فکری ثبتوضعیت حقوقي پدیده .3-1
 پدیدة فکری ردشدة قبلي
شود نخسش شخصی ث ش پ ی ۀ نکرب را از مرجع ث ش در برخی موارد مالحظه می

ما متعاقب آن شخص درخواسش نموده که به دلیل ع م احراز شرایط قانونی رد ش ه، ا
ایط بار آن را واج  شردیارب تقاضاب ث ش همان پ ی ۀ نکرب را کرده و مرجع ث ش این

قانونی دانسته و ث ش کرده اسشا در چنین شرای ی ت یین وضعیش حقوقی مالکین 
ش ه نس ش به یک پ ی ۀ نکرب بسیار حائز اهمیش اسشا به لحاظ هاب رد و ث شاظدارنامه

جغرانیاب سرزمینی و به استناد قانون واح  و یکسان اینکه پ ی ۀ نکرب در نظرب، در یک 
یک زمان مق ّمی واج  شرایط ث ش ن اش ، اما در زمان مؤخّرب همان پ ی ۀ نکرب واج  
شرایط دانسته ش ه و قابلیش ث ش پی ا نمای ، وجود ن اردا با وجود این در عمل مشاه ه 

 عنوان مثال اظدارنامةش به چنین اق اماتی زده و بهشود که مرجع ث ش  به کرّات دسمی
طر  ینعتی را که در زمان مق ّمی رد ش ه اسش، در زمان مؤخّر به درخواسش شخص 

بر ط ق آنچه گفته ش ، اگر قائل بر این باشیم که پ ی ۀ  0دیارب به ث ش رسان ه اسشا
ته اسش و ث ش م قرار گرننکرب مزبور قابلیش ث ش داشته اسش، پس متعلّق حقّ متقاضی مق ّ

آن براب شخص مؤخّر قابل توجیه نخواه  بود؛ بنابراین مالک اظدارنامة ردش ۀ مق ّم حقّ 
درخواسش اب ال گواهی ث ش مؤخّر و همچنین الزام مرجع ث ش به بررسی و ث ش اظدارنامة 

 5مق ّم خود را خواه  داششا
شود که شته باش ، مشخص میدر یورتی که پ ی ۀ نکرب مزبور قابلیش ث ش را ن ا

ث ش مؤخّر م تنی بر اشت اه بوده و قابل اب ال اسش و حقّی براب دارن ۀ ث شِ مؤخّر در این 
حالش نیز قابل تصوّر نیسشا همچنین چنانچه، معتق  به انشا ش ن پ ی ۀ نکربِ موضوع 

اطل خواه  ب اظدارنامة ردش ه باشیم، ث ش مؤخّر به جدش انشا ق ل از تاریو تقاضاب ث ش،
بودا در هر یورت اگر حقّی به لحاظ مالکیش نکرب قابل تصوّر باش ، متعلّق به مالک 
اظدارنامة ردش ۀ مق ّم خواه  بود و حقّی براب دارن ۀ ث ش مؤخّر در راب ه با پ ی ۀ نکربِ 

 مورد بحث قابل تصوّر نیسشا

                                                            
 یادره از شع ه سوم دادگاه عمومی حقوقی تدرانا  17/15/0310مورخ  031019381110379339ا دادنامه شماره 0

 دادگاه تج ی نظر استان تدرانا 01دره از شع ه یا 53/13/0381مورخ  811887155011321ا دادنامه شماره 5
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 های فکری بعد از دورة حمایت. وضعیت حقوقي پدیده5
ب نکرب با اولین انتشار یا عرضة عمومی از سل ة مالکانة پ ی آورن ه خارج هاپ ی ه
 ا در بردارب کنتوان  از آن بدرهشود و هر شخصی که به آن دسترسی داشته باش  میمی

فادۀ شمار رنته و میررقابتی هستن  به نحوب که استهاب نکرب، کاالب هماانی بهواقع پ ی ه
ب نیسشا حقوق مالکیش نکرب با برقرارب انحصار و حقوق یک شخص مانع استفادۀ دیار

مالکانه براب پ ی آورن گان در آثار و محصول نکرب ایشان، سعی در برقرارب تعادل میان 
منانع پ ی آورن گان و آحاد جامعه داردا ب یدی اسش که اگر حقوق مالکیش نکرب وجود 

ز ع م من  شون ، ناگزیر ای بدرهن اشش، پ ی آورن گان براب اینکه از نظام مالکیش سنتّ
تندا پ ی آورن ه قادر ش ن  و از این منظر نهآوردهاب نکرب خود میانشا و عرضة دسش

لذا ردی ؛ گش ، بلکه جامعه نیز متضرر میبه انتفاع کامل از حایل کار نکرب خود نمی
روب عمومی مبینی حقوق مالکانه براب پ ی آورن گان، قلحقوق مالکیش نکرب ضمن پی 

 را هم به رسمیش شناخته اسش تا بین منانع پ ی آورن گان و جامعه تعادل بر قرار شودا
طور رایاان در دسترس عموم دانن  که بهبرخی قلمروب عمومی را ع ارت از منابعی می

در خصوص مح ودۀ قلمروب عمومی  0توانن  از آن استفاده کنن اقرار دارد و هماان می
نظر وجود ن اردا در نظام حقوقی ال و حقوق نوشته اتفاقهاب حقوقی کامندر میان نظام

شود که به دلیل انقضاب م ت هاب نکرب مینوشتهْ قلمروب عمومی نقط شامل پ ی ه
ال عالوه بر آن، که در نظام حقوقی کامنان ، در حالیحمایشْ داخل در این قلمرو ش ه

دالیلی میر از انقضاب م ت تحش حمایش حقوق  اب که بنا بههاب نکرب انشاش هپ ی ه
هاب نکرب که براب پ ی ه 5شون امالکیش نکرب نیستن  نیز مشمول قلمروب عمومی می

 ان  یا اینکه م تان ، اعم از اینکه مشمول حقوق مالکیش نکرب ن ودهعموم انشا ش ه
رون  و میشمار ها سپرب ش ه اسش، جزئی از دان  عمومی بشریش بهحمایش از آن

رس ا چه اینکه از نظر سازمان نظر میتر بهال  در این خصوص موجّهدی گاه نظام کامن
شود هاب نامشدودب گفته میجدانی مالکیش نکربْ قلمروب عمومی مقیّ  ن وده و به دارایی

که مشمول حقوق انحصارب مالکیش نکرب مانن  حقّ نشر نیستن  و در نتیجه هر نردب 
                                                            
1. Chander, Anupam, Sunder, Madhavi, “The Romance of the Public Domain”, 

California Law Review, Vol. 92:1331, (2004), p. 1338. 

 العات مجله م، «میهاب نکرب پس از تعلق به قلمرو عمونارشی بر ماهیش آنری ه»ا محم ب، پژمان؛ شرقی، مرضیه، 5
 ا327(، ص 0383، )0، شماره 1، سال حقوق ت  یقی
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گفته ش ه اسش که قلمروب عمومی  0بردارب کن اتوان  از آندا استفاده و بدرهآزادانه می
حال  5گیرداپذیر و نس ی دارد و در قالب مفاهیم حقوقی رایج قرار نمیمفدومی انع ا 

شود که آیا قلمروب عمومی من  ق بر مالکیش عمومی اسش یا متفاوت این سؤال م ر  می
ابت ا مفدوم مالکیش عمومی در نظام حقوقی ایران م ر  و از آنا براب پاسو به این سؤال 

 گیرداسپس م ابقش آن مورد بررسی قرار می

 . مالکیت عمومي در نظام حقوقي ایران 1-5
قانون اساسی در راب ه با مفدوم مالکیش  33در حقوق ایران خصویاب با توجه به ایل 

نظر دارن  و برخی از اینان اختال نظر وجود ن اردا نقدا نیز در این زمینه عمومی اتفاق
نظرها بین مالکیش برخی نارغ از این اختال  3دانن ااموال دولتی و عمومی را یکی می

دولتی و عمومی تفاوت ماهیتی بنیادینی قائل نش ه و همة اموالی را که مالک خصویی 
د ۀ دولش اسش عها بهآورن  که م یریش و تولیش آنشمار مین ارن  جزو اموال عمومی به

بعضی از نویسن گان  3ها م ادرت کنن اتا بر اساس مصلحش مردم به حفظ و مصر  آن
ز دو ان  که امالک تشخیص اموال عمومی را اختصاص یانتن آن به منانع عمومی دانسته

یورت که قانون انواع خایّی طریق قابل احراز اسشا طریقة نخسش، قانونی اسش؛ ب ین
ی تلقّی کرده که در نصل سوم قانون م نی به تع ادب از این اموال تصریح از اموال را عموم

ن ها اسش و از ایگونه اموال با رجوع به ط یعش ذات آنش ه اسش و طریق دیار احراز این
اب گونهطور ذاتی بهها، سواحل دریاها و نظایر ایندا بهها، جادهمنظر اموالی همچون راه
در راب ه با اموال  2ها را تحش تملک خوی  درآورن ان  آنتوانهستن  که اشخاص نمی

قانون اساسی با سایر ایول این قانون و سایر قوانین و  33دولتی و عمومی رویکرد ایل 

                                                            
ا سازمان جدانی مالکیش نکرب وایپو، ترجمه عرنان من ، محم حسین، زارعی، لیال، دوره عمومی مالکیش نکرب، 0

 ا27(، ص 0311، چاپ اول، پاییز )انتشارات حقوقی

 ا13ا همان، ص 5

ر ایل حقوقی مالکیش عمومی از مالکیش دولتی با تأکی  ب-بازشناسی نقدی»ا منصوریان، مص فی؛ سع ب، حسینعلی، 3

 ا019(، ص 0381، )3، شماره 55، سال حکومش اسالمی، «قانون اساسی 33

 ا053ا همان، ص 3

، )تدران  3، چاپ 3، جل  مجموعه دانشنامه حقوق  دانشنامه حقوق خصوییا انصارب، مسعود؛ طاهرب، محم علی، 2

 ا120(، ص 0399ل، انتشارات جنا
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قانون اساسی  33رس  ایل نظر مییورت که بهمقررات مصوّب متفاوت اسشا ب ین
موال دولتی کن در سایر قوانین اتفاوتی بین مالکیش دولتی و عمومی قائل ناردی ه اسش، لی

و عمومی از یک یار تفکیک ش ه، ب ین یورت که در اموال دولتی، حکومش حقّ 
تصر  مالکانه دارد، اما در هر جا که مالْ مالکِ خاص ن اشته باش  یا قابلیش تملّک 
خصویی را ن اشته باش  جزو اموال عمومی محسوب ش ه و تصرّ  مالکانة دولش در 

گونه اموال بای  در راستاب وع اعالم ش ه اسش؛ زیرا تصرّنات حکومش در اینها ممنآن
  0مصلحش عموم باش ا

 . قلمروی عمومي و مالکیت عمومي 2-5
برخی بر این اعتقاد هستن  که در مالکیش سنّتی نیز قلمروب عمومی وجود دارد، اما این 

عنوان مثال ضی عمومی را بهمح وده در مفدوم خاصّ آن قرار دارد و در همین راستا ارا
کنن  که تحش تملّک دولش هستن  و نظام حاکم بر ادارۀ اموال عمومی را همانن  م ر  می

رس  قلمروب عمومی با مالکیش عمومی نظر میبه 5دانن ارژیم حاکم بر اموال خصوص می
کردا  رتوان نس ش عام و خاص را بین این دو بر قرابه لحاظ ماهیتی متفاوت اسش و نمی

وجه قابلیش هیچهاب نکربِ داخل در قلمروب عمومی بهکه پ ی هاساساب از آنجایی
اختصاص به اشخاص خصویی، دولتی و عمومی را ن ارن  و با عنایش به اینکه یکی از 

و اموال هاب نکربِ مزبور جزعنایر مال تلقّی ش ن را قابلیش اختصاص دانستیم، لذا پ ی ه
ل هاب مشموموضوع مالکیش عمومی یا دولتی قرار گیرن ا پ ی هشون  تا محسوب نمی

رون ؛ چراکه م احات تحش شرای ی قابلیش شمار نمیقلمروب عمومی جزو م احات نیز به
وجه توسط هیچهاب نکرب پس از دورۀ حمایش بهتملّک خصویی را دارد، اما پ ی ه

ا ا ن اردا پ ی ۀ نکرب بشخص عمومی و خصویی قابلیش تملّک و استفادۀ انحصارب ر
شمار به 3ورود به قلمروب عمومی، مالیش خود را از دسش داده و جزو مشترکات جدانی

الزم به ذکر اسش که در اموال سنّتی چنانچه شخصی از مالکیش خود اِعراض  3رون امی
شمار آم ه و قابلیش تملّک توسط دیاران را خواه  داشش، اما کن ، مال جزو م احات به

                                                            
 ا052ا همان، ص 0

 ا030(، ص 0383، )تدران  نشر میزان، ایول حقوق مالکیش نکربا شیخی، مریم، 5

3. Global Commons. 

4. Chander, Anupam, Sunder, Madhavi, Op. Cit., p.1338. 
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شود مال نکرب وارد قلمروب عمومی ش ه ر اموال نکرب، اِعراض از مالکیش موجب مید
ی، عقی ه ش ه از مالکیش عمومو دیار قابلیش تملّک را ن اشته باش ا با توجه به مفدوم ارائه

بر این اسش که اموال نکرب در دورۀ پس از حمایش، جزو اموال و مالکیش عمومی 
این اموال در حوزۀ جدانی در دسترس عموم قرار  سوکشون ؛ زیرا از یمحسوب نمی

گیرد و مح ود به یک حکومش یا مرز سرزمینی خاص ن وده و جزو میراث مشترک می
که اموال عمومی در مح ودۀ یک دولش و حکومش و در حالی 0آی ؛حساب میبشرب به

در قلمروب  هاب داخلوجود برخی پ ی هشودا با اینمح ودۀ سرزمینی خاص تعریف می
هاب مرزب دانسته و آن را جزئی از داراییعمومی را نیز واج  ویژگی سرزمینی یا درون

شمار آورده و علش آن را از جمله متغیّر بودن آماز و پایان و شرایط و آثار همان جامعه به
هاب حقوق مؤلف در خصوص اثر واح  بر اساس قوانین ملی و معاه ات و حمایش

شایان ذکر اسش که هرچن  کشورها بر اساس  5ان ابین اعضا( عنوان کرده المللی)دربین
قوانین ملّی قادر هستن  با اق اماتی از ق یل باال بردن م ت حمایش، موقتاب از ورود اثر به 
قلمروب عمومی ممانعش کنن ، اما به محض پایان م ت حمایش، اثرْ وارد قلمروب عمومی 

شودا از سوب ربوطه خارج و داخل در مح ودۀ جدانی میش ه و از حوزۀ اقت ار کشور م
طور وتصر  دارد، بهدیار در اموال عمومیْ دولش در جدش مصلحش جامعهْ حقّ دخل

هاب بارز اموال مثال ط ق قانون زمین شدرب دولش حق دارد مراتع را که یکی از نمونه
به اشخاص دولتی و آین  را پس از داخل ش ن در مح ودۀ شدرها حساب میعمومی به

که اموال نکرب ها قرار ب ه ا در حالیخصوص واگذار کن  و در انحصار و مالکیش آن
پس از دورۀ حمایش قابلیش تملّک توسط اشخاص دولتی و خصویی را ن ارد و ایجاد 

 ه بر شهرگونه انحصارب در این اموال مردود اسشا برخی با اشاره به آثار اقت اسی ایجاد
کیش نحوب با مالگونه آثار بههاب داخل در قلمروب عمومی معتق ن  که در این هم ناب پ ی

مح ود مواجه هستیم و از این لحاظ با مالکیش عمومی تفاوتی ن اردا چنین نظرب یحیح 
هاب داخل نیسش؛ زیرا آثار اقت اسی از ایالش نس ی برخوردار هستن  و انحصارْ به پ ی ه

 ا نکرده و یرناب به آنچه پ ی آورن ۀ اثر اقت اسی خلق کرده، در قلمروب عمومی تسرّب پی

                                                            
 ا580ا شیخی، مریم، پیشین، ص 0

 ا311ا محم ب، پژمان؛ شرقی، مرضیه، پیشین، ص 5
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سرانجامْ در اموال عمومیْ دولش وظیفة حفظ و حراسش را دارد، اما در  0مح ود اسشا
نی نش ه بیاموال نکربِ داخل در حوزۀ عمومی چنین اختیار و مسئولیتی براب دولش پی 

مایش از مؤلّفان و مصنّفان مصوب قانون ح 51اسشا شایان ذکر اسش، اینکه در ماده 
در خصوص آثار داخل در قلمروب عمومی براب دولش )وزارت نرهنگ و هنر( 0339

جایااه شاکی در نظر گرنته ش ه اسش، ناظر به حقوق معنوب پ ی آورن ه اسش و از م حث 
 ما خروج موضوعی داردا

 نتیجه
راردادب قابل تصوّر اسشا در نظام حقوق خصویی سه نوع انحصار واقعی، قانونی و ق

چنانچه اشخاص بر روب چیزب یکی از این سه نوع انحصار را داشته باشن ، حقّ 
گذار واقع نش ه وتصرّ  در آن چیز را خواهن  داشش، به شرطی که مورد منع قانوندخل

الکانه هاب نکرب را در انحصار مباش ا حقوق مالکیش نکرب با ایجاد انحصار قانونی، پ ی ه
هاب وجود پ ی آورن گانْ خصویاب با توجه به نناورب ی آورن گان قرار داده اسشا با اینپ

نوین اطالعات و نضاب مجازب از انحصار واقعی و قراردادب براب ایجاد انحصار در راب ه 
ن ا به دیار برهاب نکرب انشانش ه و خارج از حمایش نظام مالکیش نکرب بدره میبا پ ی ه

ین اق ام به هاب نو گان به مانن  مالکان اموال نیزیکی با استفاده از نناوربسخن پ ی آورن
 طور ط یعی و واقعی مانع از دسترسیکنن  تا بههاب نکرب میحصارکشی به دور پ ی ه

هاب نکرب انشانش ه اعم از اینکه موضوعاب قابلیش بر همین اساس پ ی ه دیاران شون ا
ی رب را داشته باشن  یا نه، همانن  اموال نیزیکی از کمیابحمایش برم ناب حقوق مالکیش نک

قابلیش  حال مفدوم اموال نیزیکیبا این اکنن ابرخوردار گردی ه و قابلیش اختصاص پی ا می
هاب نکرب انشاش ه را ن ارد؛ زیرا این اموال برخال  اموال مرسوم، ذاتاب ان  اق بر پ ی ه

صار شود و تا زمانی که قانونْ انحیررقابتی محسوب میقابلیش انحصار را ن ارد و کاالیی م
را بر آن اعت ار ننمای ، قابلیش اختصاص را ن اشته و به جدش نق ان مالیش، مال محسوب 

هاب نکرب تا زمانی که در حوزۀ سل ه و انحصار واقعی شخص نخواه  ش ا پ ی ه
 31بوده و به استناد ایل  پ ی آورن ه قرار دارد، واج  ارزش اقتصادب و قابلیش اختصاص

قانون اساسی به دلیل اینکه مال نکربِ مزبور حایل کار نکرب پ ی آورن ه اسش، در 

                                                            
   ا312ان، ص ا هم0
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ن اجراهاب مالکیتی همچوموجب آن مالک از ضمانشمالکیش پ ی آورن ه قرار گرنته و به
من  خواه  ش ا بر خال  ایل سرزمینی بودن حقوق مالکیش نکرب، اتال  و تس یب بدره

شون  که هاب نکرب پس از دورۀ حمایش، داخل در مح ودۀ عمومی و جدانی می ی هپ
هاب اموال و یک از قالبمح ود به یک حکومش یا مرز سرزمینی خاص نیسش و در هیچ

هاب عمومی و مشاعی قرار نارنته و جزء مشترکات جدانی و میراث مشترک بشرب مالکیش
آزادانه و استفاده از آن را دارن ؛ لذا هیچ شخصی  رود و هماان حقّ دسترسیِشمار میبه

گانْ حق ن ارن  از طریق ایجاد انحصار واقعی یا قراردادب مانع از از جمله پ ی آورن 
دسترسی و استفادۀ آزادانة آحاد انراد جامعة جدانی از پ ی ۀ نکرب مشمول قلمروب 

 عمومی بشون ا

 منافع تعارض
 ن اردا وجود منانع تعارض

 بعمنا

 الف( فارسي

 (ا0381 زان،ینشر م)تدران  جل  دوم، چاپ دوم،  ،یینعت شیحقوق مالک اس اهلل، ،یامام

 (ا0313 ه،یانتشارات اسالم)تدران  ، چدارم، چاپ جل  اول یحقوق م نحسن،   یس ،یامام
، 3، جل  مجموعه دانشنامه حقوق  دانشنامه حقوق خصوییانصارب، مسعود؛ طاهرب، محم علی، 

 (ا0399، 3، )تدران  انتشارات جنال، چاپ 3 چاپ
 ،م العات نقه و حقوق اسالمی، «مفدوم اموال نکرب در حقوق اموال و جایااه آن»پیلوار، رحیم، 
 (ا83بدار و تابستان ) 05شماره  7سال 

 (ا0391، چاپ پنجم، )تدران گنج دان ،حقوق اموالجعفرب لنارودب، محم جعفر، 
 ،«ریراگن باهینظر  یدر جدش تمد ی  کوششبنکر شیمالک یمفدوم لیلتح»جعفرزاده، میرقاسم، 

 ا (0398) 25، شماره یحقوق قاتیتحقنصلنامه 

 9شماره  ،3، سال و قانون نید هینشر، «بنکر شینظام مالک یشناسروش»نیا، محمود، حکمش
 ا(0383)

 (ا0381یزان،  بدار ، چاپ اول، )تدران  بنیاد حقوقی منلسفه مالکیش نکربخ متازار، محسن، 
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ااه پژوهش )تدران ،چاپ اول ،بنکر شینلسفه مالک  ا،ینترجمه محمود حکمش تر،یدراهوس، پ
 (ا0380،  یاسالم شهینرهنگ و ان 

 یدوره عموم ال،یل ،یزارع ن،یترجمه عرنان من ، محم حس پو،یوا بنکر شیمالک یسازمان جدان
 (ا0311 ،یقانتشارات حقو )تدران چاپ اول،  ،بنکر شیمالک

، چاپ اول ،ییقضا بها یان  نهییدر آ یینعت شیحقوق مالک ،بمد  یکارچان ی؛عل ن،ی یس
 (ا0311 وریشدر ه،یپژوهشااه قوه قضائ)تدران  

 (ا0383 زان،ینشر م)تدران   ،بنکر شیایول حقوق مالک م،یمر ،یخیش

 ،«یموماز تعلق به قلمرو عپس  بنکر بها هیآنر شیبر ماه ینارش» ه،یمرض ،یشرق ؛پژمان ،بمحم 
 ا(0383 )، بدار و تابستان0سال ششم شماره  ،یقیم العات حقوق ت   مجله
دونصلنامه دان  ، «آندا در حقوق اموال ااهیو جا بنکر شیحقوق مالک شیماه»ایغر،  ،بمحمود

 (ا0380)و زمستان  زیی، شماره دوم، پاحقوق م نی

اب ه، پژوه «مقررات قانون م نی و م العه ت  یقی رهن اموال نکرب در پرتو»محمودب، ایغر، 
 (ا0380) 0، شماره 01حقوق ت  یقی، دوره 

 یدولت شیکاز مال یعموم شیمالک یحقوق-ینقد یبازشناس» ،ینعلیحس ،بسع ی؛ مص ف ان،یمنصور
 (ا0381) 3، شماره 55سال  ،یحکومش اسالم ،«یقانون اساس 33بر ایل   یکأبا ت
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