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 اختراع و اثر  آن بر زوال حقّ عراضإقاعده 
 

 اس مرادی/ عبّ میرقاسم جعفرزاده

 

 چکیده
مورد  مالکیّت از موجبات زوال حقّ یکیعنوان ه ب «اعراض» ،معاصر یحقوق یها نظام بیشتردر 

و حقوق  یفقه اسالم ا درام امکان پذیر می باشد. یزحقوق ن یرنسبت به سا یحتّ قرارگرفته و ییشناسا

ه از آن بحث نشد ،مستقلّ یهرگز تحت عنوان مورد اشاره قرار گرفته و یجزئ یاربسصورت ه ب یران،ا

با  ینم و معاصر، همچنمتقدّ یتوجه به اقوال و آثار فقها تا با هبرآن شد یمقاله سع ینا لذا در ؛است

و  قرار گرفته یبررس مورد مادّیسبت به اموال ن اعراض، ابتدا آثار ایرانی حقوقدانان یدتوجه به عقا

این در . گردداختراع مطالعه  حقّخصوصاً  یاز اموال فکر اعراض یجهآثار، نت ینتوجه به ا سپس با

 حقّ ارتفاق و حقّمانند  حقوق یراز سا اعراضهمچون  ،اختراع حقّاز  اعراض که شدص مشخّ تحقیق

از جمله  عنه، معرضٌاختراع  حقّ ،مادّیخالف اموال  بر ،اعراضبوده و پس از  یرامکان پذ ،انتفاع

 ممکن یرغ یزن یا مالک قبلی توسط خود مخترع یآن حت تملّکو  یدهمحسوب گرد یاموال عموم

 .دخواهد بو

 اختراع، مباحات، اموال عمومی حقّفکری،  مالکیّت، اعراض: قاعده کلیدواژه
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 طرح بحث -0
اید بتواند نسبت به مسائل دارد امروزه باز فقه اسالمی  ای کهحقوق ایران با پشتوانه 

های فکری ورود پیدا کرده و با استناد به اصول  مالکیّتچون حقوق  ای مستحدثه

تا تکلیف قانونگذاران  طهار )ع( پاسخ هر مسأله ای را بیابدم فقهی و روایات ائمه امسلّ

در  از اقدامات حقوقدانان و فقهالذا یکی  .با این مسائل از پیش روشن باشد هدر مواجه

گره از اینگونه مسائل بگشایند و  یکدیگر، است که با تشریک مساعی آن این زمینه

 سازند. های فراروی ایشان را مرتفع چالش

با  مسائلی است که نیازمند آن است تا موضوع این مقاله نیز یکی از همان دست

آیا  که: د. از جمله اینخص شوزیر مش های فقهی، پاسخ پرسش حقوقی و مطالعات

پس از  ،اختراع دانست؟ اگر اینچنین باشد حقّرا می توان باعث سقوط یا زوال  اعراض

 چه وضعیت حقوقی پیدا خواهد کرد؟ آیا مانند همه اموال معرضٌ حقّاین  ،اعراض

که  یا این ؛د بودخواه تملّکقابل  توسط هرشخصی و عنه از جمله مباحات قرار گرفته

 آن وجود ندارد؟ تملّکشمار اموال عمومی قرار گرفته و امکان در 

 ،خاص همچون قانون ثبت یناز قوان یو برخ یدر قانون مدن مادّیاز اموال  اعراض

ره ای اختراع هیچ مقرّ حقّولی درخصوص اموال فکری از جمله  است؛ شده یرفتهپذ

بر  اعراضثیر ررسی تأب لذا ؛فوق بالجواب مانده است االتوجود ندارد و تمامی سؤ

 ،های حقوقی معاصر در اغلب نظامنه از اموال ضروری به نظر می رسد. از طرفی اینگو

شرایط و قواعد  ،از اموال فکری مورد شناسایی قرار گرفته و برای اعمال آن اعراض

مشخص شده  اعراضت اینگونه از اموال بعد از ی تدوین یافته و صریحاً وضعیّخاصّ

ره نیز دیر یا زود ناگزیر به وضع چنین مقرّ یکه قانونگذار ایران توجه به اینا است. لذا ب

ثر بر اموال فکری مؤ اعراضبیین آثار ی خواهد بود، این تحقیق می تواند برای تیاه

 واقع گردد.
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بر اموال  اعراضفوق ناگزیر مرور کوتاهی بر آثار مطروحۀ االت به سؤ رای پاسخب

، مادّیل از اموا اعراضامکان  ادلّهتا با توجه به  ان می شود؛در فقه و حقوق ایر مادّی

نمود  اعراضاختراع نیز  حقّال باز شود که آیا می توان از راهی برای پاسخ به این سؤ

اموال فکری، های  در نهایت با توجه به نتایج این بحث و بررسی ویژگییا خیر؟ 

اینگونه با  ه، در مواجهعنه و تکلیف اشخاص معرضٌ اختراع حقّوضعیت حقوقی 

 د.گردمی نیز روشن  اموال

 

 0اعراضت مفهوم و ماهیّ -2

 اعراضمفهوم  -0-2

 روی گردانیدن و کراهت داشتن از  و کردن، صرفنظر یامعن به لغت در اعراض

 به روی برتافتن از مالِ اعراض، فقه و حقوق نیز در )لغتنامه دهخدا(است  آمده چیزی

 :0911 نصاری،ا) .گفته می شود اعراض، مالکیّتت ترک خویش به نی تملّکتحت 

چشم پوشی  اعراضگفته اند:  اعراض( همچنین درخصوص تعریف حقوقی 0/911

برخی نیز صرفنظر کردن از  .(79: 0967 ک است از مال خود )جعفری لنگرودی،مال

ان وی گردر»را  ( و استعمال صحیح آن916: 0911کاتوزیان، ) اعراضرا  مالکیّت حقّ

 اعراضگفته اند  النهایه ( و9/941: 0911ق داماد،حقّم)دانسته اند « شدن از ملک

شهیدی، ) حقّبه اراده صاحب  ء،یشخص نسبت به ش حقّعبارت است از اسقاط 

0966 :69). 

را به خود اختصاص نداده و به همین ی و کلّ خاصّعنوان  ، یکدر فقه اعراض

اختالف  است یا خیر؟ قاعدۀ فقهی مستقلّ یک اعراضکه آیا  خصوص این در ،لحاظ

فقهی بحث  نظر وجود دارد. تنها برخی از فقهای معاصر از آن به عنوان یک قاعده

: 0417ایروانی، ؛ 9/091: 0400مکارم شیرازی،  ؛9/941: 0911ق داماد،حقّنموده اند )م

                                                           
1-Abandonment 
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به  خاصّموارد طور اسطرادی و فقط در ه قه و ب( و سایر فقها اکثراً در ابواب متفر907ّ

: 0912ی، حلّ ؛970-9/917تا:  ی، بیحلّ) زئی از آن سخن به میان آورده اندطور ج

 .(91/411تا:  عاملی، بی حرّ ؛4/099

 061 ماده در وجود ندارد، بلکه این عبارت تنها اعراضمدنی تعریفی از  قانون در

ان قانون که به زعم یکی از نویسندگ است رفته بکار شده غرق اموال خصوص در

 از اعراض» را به سایر اموال نیز تعمیم داده و چنین استنباط کرد که می توان آن مدنی

 به فلذا ،داده قرار مباحات شمار در را آن شود مالکیّت حقّکه سبب اسقاط  مالی هر

 .(017-0/049: 0966 ی،)امام «بود خواهد تملّک قابل حیازت

 اعراضت حقوقي ماهیّ -2-2

مسقط  ،ایقاع اعراضکه  و چنین بیان می دارند را مانند ابراء دانسته اعراض ،برخی

 یشانا ؛(069: 0919)کاتوزیان،  دینی است حقّمانند ابراء که مسقط ه ؛عینی است حقّ

بکار  مالکیّت حقّدر مورد رها کردن ملک و گذشتن از  یشترب اعراضکه  اعتقاد دارند

 یز( نیرانتفاع و ارتفاق و رهن و تحج حقّ جمله از) ینیحقوق ع یردر سا امارود،  یم

را یک عمل حقوقی یک طرفه،  اعراضنیز  برخی .(119: 0960 یان،)کاتوز است یعشا

ادۀ واقع می شود و برای تحقق آن نیاز به ار حقّیعنی ایقاع می داند که به اراده صاحب 

 .(69: 0966دیگری نمی باشد )شهیدی، 

 اعراضبودن  یقاعابتدا به ا که ینرغم ا یعل ،ناز حقوقدانا یگرد یکی مقابل در

و الزمه اعمال آن را وجود قصد فعل به ترک مال و قصد نتیجه به خروج  داشته اعتقاد

جعفری لنگرودی، ؛ 029: 0911 ،جعفری لنگرودی)خود می داند،  مالکیّتمال از 

 که یحال در ه ونظر عدول نمود ینخود از ا یآثار بعد یکی از در یول (79: 0967

، بیان می دارد که را شرط دانسته اعراضد که عالمه در قواعد قصد دارمی خود اذعان 

و اسقاط در آن شرط نیست، پس قصد انشاء در آن وجود ندارد تا از  اعراضقصد 

 .(0/902: 0917جعفری لنگرودی، ) !داند ینم یقاعرا ا نایقاعات باشد، لذا آ
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را نسبت به مالی  اعراضقانون مدنی،  061در ماده  که قانونگذار اما با توجه به این

را در شمار  لک دانسته و آنما مالکیّتکه در دریا غرق شده موجب خروج از 

این قاعده به زعم یکی از نویسندگان  دانسته است، و تملّکقابل  مباحات قرارداده و

 می شود الکیّتم حقّسبب اسقاط  یاز هر مال اعراض، و قانون مدنی از باب تمثیل بوده

ق.م  و ماده  616رهن در ماده  حقّو از طرفی انصراف از  (017-0/049: 0966 ی،)امام

آئین نامه اجرای اسناد رسمی نیز پیش بینی شده است، باید بپذیریم که قانونگذار  090

ی کرده تلقّ را عملی حقوقی یک طرفه اعراضبدینوسیله به این اختالفات پایان داده و 

 ،بنابراین اعراض را ایقاع دانست؛ نتیجه باید آن راجد آثار حقوقی بوده و داست که و

 حقّ سقوط سبب ،کردن رها رفصِ و باشد مقصود که شود می واقع صورتی در

از خود صورت  مالکیّتباید به قصد اسقاط  لذا ؛(901 :0960کاتوزیان، )شد  نخواهد

اگرچه  گردد؛محسوب  اعراضتنهایی ا ترک استفاده از مال نمی تواند به بگیرد، والّ

  ی شود.تلقّ مالکیّتمی تواند قرینه ای بر قصد مالک بر اسقاط 

مه و آئین نا 0946ب ی شدن آن مصوّبه قوانین فوق باید قانون آب و نحوه ملّ

و ماده  0970ب درباره مشکل اراضی بایر مصوّ اجرایی مجمع تشخیص مصلحت نظام

که ترک مجرای آب و  0979ب قانون اساسی مصوّ 42 قانون نحوه اجرای اصل 9 و 0

را متعلّق به دولت  ته و آندانس اعراضت سه سال را در حکم اراضی کشاورزی به مدّ

 .را نیز افزود می داند

و آثار  اعراضتری از  دستیابی به شناخت دقیقبرای با توجه به مطالبی که گذشت، 

 مورد بررسی قرار می دهیم. الصهطور خه نیز ب مبانی فقهی این قاعده راآن، 

 

 اعراضمباني فقهي قاعده  -3

مطرح است؛  ، سه نظریهمالک مالکیّت زوالبر  اعراض یرتأث دربارۀ ،قهاف یانم

: 0911)شعرانی،  دانند یممالک  مالکیّت زوال موجب ،را به طور مطلق اعراضی بعض

 و ؛(949: 0911ق داماد، حقّ)م ی آن قائل نیستندثیری براچنین تأ، یگرد برخی ؛(969
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 مالکیّت زوال اموال کوچک و کم ارزش، موجب در صرفاً را اعراضنیز  گروه سوم

 دیستنقائل نمنقول،  یرامالک و اموال غ ثیری را در خصوصتأ لی چنینودانسته، مالک 

( لذا 9/409: 0409ی، طباطبائ ؛9/161تا:  ؛ جیالنی، بی79: 0967)جعفری لنگرودی، 

 اعراضاحکام  یموارد و تسرّ یرآن به سا یمباشد، تعم یحکم جزئ یک ،اعراضاگر 

 خواهد بود. در تضادّ قه امامیهف یآن، با مبان خاصّمورد  یرغبه 

در نتیجه  مالکیّت حقّموافقین ومخالفین زوال  ادلّهبا بیان خالصه ای از  حال 

 حقّخصوص های فکری علی ال مالکیّتدر حقوق  اعراضثیر بحث تأ ، وارداعراض

 می شویم. اختراع

 اعراضدر اثر  مالکیّتمخالفان با زوال  ادلّه -0-3

 د:نمخالفت خود را توجیه می کن ،با دو دلیل مالکیّتزوال  مخالفان

طون علی الناس مسلّ»اطالق حدیث  ،: به عنوان مثالمالکیّت ادلّهاطالق  -الف

یگر نمی توان از آن روی ، دمالکیّتحاکی از این است که پس از ایجاد « موالهمأ

 را زائل نمود. مالکیّتگردانید، و با این عمل 

اب، این است حص: مقتضای اصل اولیه و قاعدۀ استمالکیّتاستصحاب بقای  -ب

زایل نمی شود، و حیازت همان گونه که علت حدوث ملکیت  اعراضت با که ملکیّ

ق حقّ)محیازت نیست ه دوام منوط ب مالکیّتت بقای آن هم هست و دوام است، علّ

اصل  ،اعراضپس از  مالکیّتدر وجود  صورت بروز شکّ لذا در ،(949: 0911داماد،

 .(969-969/ 01: 0492نراقی، ) بر بقای آن است

 اعراضدراثر  مالکیّتموافقان با زوال  ادلّه -2-3

شده را ملک  اعراضمسلمانان برآن است که شیء  سیره عقالء: سیره مستمرّ -الف

خصوص امکان  امروزه کمتر کسی در .(949: 0911ق داماد،حقّم) نمی کنند محسوب

 می کند. بر اموالی که مالکین آنها نسبت به این اموال قطع عالقه کرده اند شکّ تملّک

امروزه رسم نیکویی بنا گردیده است که افراد و اشخاص خصوصاً در  ،فرض مثال

می نهند تا  «دیوار مهربانی»ری بنام های خود را بر روی دیوا فصول سرد سال، لباس
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و کمتر  ده و مورد استفاده خود قرار دهند،نمو تملّکآن البسه را  نیازمندان، در خفا

ی عقالء خود حکایت از تلقّ می کند؛ این بودن این اموال شکّ تملّککسی در قابل 

 عنه دارد. اموال معرضٌ تملّکجامعه نسبت به امکان 

در نتیجه  مالکیّتخالف مخالفان با زوال  : برعمومیت حدیث سلطنت -ب

اقتضا « طون علی اموالهمالناس مسلّ»، موافقان این حدیث معتقدند عموم حدیث اعراض

امکان خروج  و عموم سلطه مالک نیز مستلزم ؛ط مالک بودهدارد که ملک تحت تسلّ

ه ملک مال اختیار مالک نسبت بچراکه سلطه به معنای ک ط اوست؛آن از تحت تسلّ

با این  اعراضاز طریق  خود و محدود نمودن مالک در خروج مال از ملکیت است؛

، و یا مالکیّتسلطه منافات خواهد داشت. لذا وقتی مالک می تواند از طریق انتقال 

دست به  اعراضت خود خارج سازد، چرا نباید بتواند از طریق وقف، مال را از ملکیّ

 چنین اقدامی بزند؟

 )ع( نقول از ائمهروایات م -ج

 درخصوص غرق کشتیاول: روایت 

فما   فأصابه الناس فیها نه و ماو اذا غرقت السفی: »از امام صادق )ع( منقول است که

ه الناس و ترکه به، و ما غاص علی علی ساحله، فهو ألهله و هم أحقّ حرقذف به الب

ال به دست مردم چه در آن است غرق شود، و امو هرگاه کشتی و آنصاحبه فهو لهم: 

 ،ق به صاحبانش خواهد بودبیفتد، آن اموالی که دریا آنها را به ساحل افکنده، متعلّ

تر هستند، و آن اموالی که با غواصی به دست آورده اند  محقّ ،مالکیّتچراکه آنها در 

)حرّ  «ق به خارج کنندگان آن اموال استلّو صاحبانشان آنها را رها کرده اند، متع

 (.91/411: 0404عاملی، 

مال غرق شده توسط  تملّکچنین استفاده می شود که « و ترکه صاحبه»از عبارت 

صراحت  ،لذا برخی معتقدند که این حدیث مالک است؛ اعراضغواصان، مشروط به 

 .(01/67: 0496)صافی گلپایگانی، دارد  اعراض در

 زرگری خصوص فروش خاک درت دوم: روای
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یکنس من التراب فأبیعه فما أصنع  (ع)سألت أبا عبداهلل »ابن میمون می گوید: علی 

 و حدیداً فبأیّ شیء هًفیه ذهباً و فضّ هله، قلتُ: فإنّا لکَ و إمّا ألبه؟ قال: تصدّق به فإمّ

از امام صادق  :عطیه منه؟ قال: نعمهٌ محتاج أقلتُ: فإن کان لی قراب أبیعه؟ قال: بعه بطعامٍ،

گری را می فروشم با بهای آنها چه کنم؟ امام فرمودند: خاکروبه های زر)ع( پرسیدم: 

آن را از جانب خودت یا صاحبانش صدقه بده. گفتم: در آن طال و نقره و آهن وجود 

را با مواد خوراکی معامله کن. گفتم:  را بفروشم؟ فرمودند: آن دارد، به چه چیز آن

حرّ عاملی، )« فرمودند: آری وانم به آنها بدهم؟نیازمندی داشته باشم می ت اگر خویشانِ

0404 :01/919). 

: 0417)مجلسی،  یز قوی دانسته اندرا ن اعراضبرخی از فقها داللت این روایت بر 

ن تکلیف یرف، آنجا که دربارۀ خاک زرگری تعیشهید ثانی در مبحث بیع صَ .(6/992

زرگر  مالک وجود داشته باشد، اعراضاگر قرائن دال بر »می کند، چنین می گوید: 

 اعراضکند، همچون سایر اموالی که صاحبانشان از آنها  تملّکمی تواند آن اموال را 

 اعراض مالکیّت، مال از اعراضاین نظر شهید ثانی، با ثبوت  لذا براساس ؛«می کنند

 نماید. تملّکرا  کننده خارج می شود و دیگری می تواند آن

ئن مفید علم همراه باشد، داللت بر برخی نیز معتقدند این روایت اگر همراه با قرا

می  اعراضمی نماید، به ویژه درباره اموالی که در عرف به طور معمول از آنها  اعراض

 :0499ق سبزواری، حقّم)  ظن را نیز می توانیم معتبر بدانیم ،توجه به عرف شود، با

« إمّا ألهله إمّا لک و»که فرمودند:  برخی نیز گفته اند که وجه تردید در این .(0/117

بعضی  .(01/791: 0417مالک از آن است )فیض کاشانی،  اعراضو عدم  اعراض

واقعی مالک صحیح  اعراضتنها در صورت « إمّا لک»دیگر نیز معتقدند که عبارت 

ق به باید متعلّ ،ن صورتکند، و در غیر ای تملّکرا  است که زرگر می تواند آن

لذا این ؛ (00/094 :0417؛ مجلسی، 029-0/020: 0492ی یزدی، اطبائ)طب مالکش باشد

 ر نخواهد داشت.یعبارت داللت بر تخی
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لذا در صورت وجود ن است، و عدم آ اعراضامر به صدقه دادن، به دلیل جهل به 

تکلیف  احب مال، زرگر مالک آن محسوب می شود؛ از اینروص اعراضنشانه هایی بر 

 إمّا لک و»د این مطلب نیز، عبارت مؤیّ به صدقه دادن نیز حمل بر استحباب می شود و

 .(0/020: 0492ی یزدی، )طباطبائ در فرمایش امام است« إمّا ألهله

 در خصوص لقطه حیواناتروایت سوم: 

من أصاب ماالً أو »فرمودند:  (ع)بن سنان نقل شده است که امام صادق از عبداهلل 

ها غیره احبها ممّا لم یتبعه(، فأخذمن االرض قد کلّت و قامت )و سیّبها ص بعیراً فی فاله

یها حتی أحیاها من الکالل و من الموت، فهی له و ال سبیل له عل فأقام علیها و أنفق نفقه

که توان  ال یا شتری در بیابان برخورد کندهر کس به مو أنها هی مثل الشیء المباح: 

کرده است، که با او همراهی نا به دلیل این ر حرکت نداشته باشد، و صاحبش آن

صرف هزینه و آب و علف توان بخشد، و  رهایش کرده باشد، و این شخص آن را با

ی نخواهد حقّشود، و مالکش دیگر بر او  از ناتوانی و مرگ نجات بخشد، مال او می

 .(09/944: 0404حرّ عاملی، ) «اموال مباح دیگر می شود ت، و همانندداش

جمله  از اعراضمال پس از  ،این روایتاساس  که بر فقها با توجه به اینبرخی 

 کننده را استنباط نموده اند اعراض مالکیّتاموال شبه مباح می گردد، خروج مال از 

 را دالّ« و إنّما هی مثل الشیء المباح»برخی دیگر نیز عبارت  ؛(97/911تا:  نجفی، بی)

 0.(01/499: 0417مجلسی، ) می دانند اعراضبر 

و عدم امکان  هقاعدۀ تسلیط را مخدوش دانست استناد به -اوالً فوق نیز ادلّهر نقد د

 تی درچراکه محدودیّ ؛توسط مالک را منافی با قاعده تسلیط نمی دانند مالکیّتاسقاط 

را موجب  اعراضاخبار و روایات نیز  -ثانیاً و اصل سلطۀ مالک ایجاد نخواهد کرد؛

مورد زمین  ی نبوده بلکه فقط درکلّو  نمی داند، چراکه این روایات عامّ مالکیّتسلب 

ء نیز سیره عقالخصوص  در -شامل همه اقسام اموال نمی شود؛ ثالثاً ه وو حیوان آمد

                                                           
 .911-014 :0929لی کیا، توکّ ت روایات مورد اشاره ر.ک:ی و سندیّخصوص بحث های روای در -0
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شمول سیره برچنین  هم و اگرنداشته، عموم و اطالق  چون سیره دلیل لفظی نیست،

 این . مضافاًحقیر و بی ارزش خواهد بود اشیای ، بی گمان فقط درق بدانیمحقّرا م یامر

ت مالک موجود نیست از ملکیّان و خروج مال تصرّفم تصرّفکه مالزمه ای میان جواز 

 .(947: 0911ق داماد، حقّ)م

 موافقان و مخالفان ادلّهنتیجه بررسي  -3-3

عمده و اساسی در  می آید، که مسألهموافقان و مخالفان چنین بر ادلّه از بررسی

 مالکیّته اثر آن بر خروج مال از است، ن اعراض، همانا اثبات اعراضخصوص 

مخالفان را مورد بررسی قرار دهیم متوجه خواهیم شد  ادلّهچراکه اگر  کننده؛ اعراض

را ترک  اعراضعین حال که  را بی اثر نمی انگارند، بلکه در اعراضکه ایشان نیز 

د، ق داماحقّ)م اولیه می دانندتسلط و رها ساختن مال و بازگرداندن آن به مباحات 

که  مالک از او زائل می شود یا این مالکیّت، اعراضکه با  این باره( در949: 0911

که این تردید نیز به عدم  ده اند،همچنان باید اورا مالک آن دانست، دچار تردید ش

می شود که  موافقین نیز مشاهده ادلّه. در بررسی گرددمی  ت مالک برآگاهی از نیّ

مصروف داشته اند و تقریباً  اعراضحول محور اثباتی تمامی سعی خود را  ایشان هم

که همانا خروج  آن،یعنی اثر ثبوتی  اعراض، وارد در بحث اصلی از ایشان هیچ یک

 اعراضثیر ید این امر به خاطر بدیهی بودن تأنشده اند. شا ،ت مالک باشدمال از ملکیّ

به طرح آن نمی دیده  که نیازی ،است ان بودهت مالک برای ایشدر خروج مال از ملکیّ

 مالکیّترا باید خروج مال از  اعراضثیر ثبوتی . لذا با توضیحاتی که بیان شد، تأاند

، به شواهد و قرائن اعراضدرصورتی که  ،کننده دانست. به عبارت دیگر اعراض

مالک نباید  مالکیّتاز  م باشد، در خروج مالقطعی، از جمله اعالن صریح مالک، مسلّ

ه ازاله ملک را ت اراده، می توان به راحتی نظریّبر اصل حاکمیّ زیرا بنا» تردید کرد؛

« ران باشددیگ تصرّفیک معاطات می تواند باعث اباحه  پذیرفت و دست کم در حدّ

اجتهادی بر  ادلّهم تقدّ» با توجه به قاعده اصولیِ (؛ در نهایت،097: 0921 )رضایی راد،
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اجتهادی هستند،  ادلّهد روایات معتبری که از ، می توان گفت با وجو«فقاهتی ادلّه

تنها با استناد به  ،نتیجه و در فقاهتی است صحیح نیست، ادلّهکه از استناد به استصحاب 

از طرق زوال یکی  اعراضمی توان اثبات کرد که  ادلّهروایات و با فرض فقدان سایر 

 .(910: 0929 لی کیا،)توکّ محسوب می شود مالکیّت

عنه چه وضعیتی  ، مال معرضٌاعراضن حکم باید مشخص شود که بعد از حال با ای

را از اموال و  آن یدبا که ینا یاگردد  یاز جمله اموال مباح م یاآ پیدا می کند؟

 ین،عناو یناز ا یکعنه در هر چراکه دخول مال معرضٌ ؟دانست یمشترکات عموم

هم متفاوت بوده و خصوصاً  را بر آن مترتب خواهد ساخت که کامالً با یخاصّاحکام 

 یرثأمقام به ت ینسته است در ایثر خواهد بود؛ لذا شاؤم ،اعراضبعد از  تملّکدر امکان 

از  را نسبت به انواع اموال اعمّ و اثر آن یمبپرداز عنه مال معرضٌ یّتبر وضع اعراض

 .یمقرار ده یمورد بررس مادّی یرو غ مادّی

 

 عنه ضٌت مال معربر وضعیّ اعراضاثر  -7
کننده، با مالی  اعراض مالکیّتو خروج مال از  اعراضکه بعد از ثبوت  از آنجا

 یا باید آن ، نباید از دو حال خارج باشد:ندارد در نتیجه خاصّروبرو هستیم که مالک 

را داخل در اموال عمومی نمود. مباح  که آن را از جمله اموال مباح دانست و یا این

آن  تملّکنسبت به  شخصی قادر خواهد بود تا معناست که هر دانستن این اموال بدین

گردیده و  مستقرّ ، برای اومالکیّتینی و انحصاری ع حقّآن،  تصرّفاقدام نموده و با 

ی نسبت به آن گردد. اما اگر مال حقّعی ی مالک قبلی هم دیگر نمی تواند مدّحتّ

 تملّک حقّمالک قبلی هم حتی  ،یم، هیچ شخصینه را از اموال عمومی بدانع معرضٌ

می  خاصبلکه عموم اش ؛نیز در نخواهد آمد مالکیّتدیگر به آن را نداشته و اساساً 

د. لذا برای بررسی این امر، ، نسبت به آن بهره مند گردنتوانند طبق قانون به نحو یکسان

ال ات اموچراکه با توجه به خصوصیّ ود؛و اموال فکری تفکیک نم مادّیباید بین اموال 

 نسبت به آنها متفاوت خواهد بود. اعراضفکری اثر 
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 مادّیبر اموال  اعراضاثر  -0-7

، اعراض، بر فرض ثبوت مادّیعمل آمده در خصوص اموال با بررسی های به 

عنه داخل در اموال مباح  فاق نظر دارند که مال معرضٌفقها و حقوقدانان اتّ تقریباً همه

گردد مالک آن  تصرّفم مالکیّتا به عنوان ر شخصی که زودتر آن گردیده و هر

: 0966؛ امامی، 69: 0966شهیدی،  ؛0/461: 0961جعفری لنگرودی، )خواهد گردید 

در آنجائی هم که عنوان شبه مباح به آن داده  .(9/091: 0400مکارم شیرازی، ؛ 0/91

ان عنو ،عنوان شبه مباح ت، وگرنهبوده اس اعراضدر ثبوت  اند، نیز به خاطر شکّ

ت اموال مباح که بارزترین خصوصیّ ی از اموال نمی باشد. بنابراین با توجه به اینمستقلّ

توسط اشخاص و استفاده انحصاری از آنها است، در اموال  تملّکت که همان قابلیّ

آنها را داخل  مادّیاز اموال  اعراضعنه موجود می باشد، می توان گفت  معرضٌ مادّی

 داد.در مباحات قرار خواهد 

 بر اموال فکری اعراضاثر  -2-7

 یبوده و اشخاص متعدد م تصرّف یرقابلغ ی،اموال فکر ،مادّیخالف اموال  بر

به عنوان  تصرّفلذا امکان  ؛را مورد استفاده قرار دهند هاتوانند در زمان واحد آن

 یمادّ تصرّف یقاز طر تملّکقابل  ،بعالطاموال وجود نداشته و ب ینگونهدر ا مالکیّت

در خصوص  یگسترده ا یها بحث ،خاطر یند. به همنباش ینم یططبق قاعده تسل

قانون با  ،یتنها در0.است یرفتهاز اموال در حقوق معاصر صورت پذ ینگونها تیّمال

ان امک ینآنها، ا یدآورندگانپد یاموال برا ینگونهنسبت به ا انحصاری حقّ یقبول نوع

از  ازهبدون کسب اج یگراند ۀو سوء استفاد یدراز را فراهم ساخته است تا از دست

قانون ثبت  9نامه اختراع در ماده ورد. تعریف گواهیبه عمل آ یریجلوگ یشانا

                                                           
جعفرزاده میرقاسم، مبانی  .ک:های فکری ر مالکیّتحقوق  ماهیّتهای مربوط به  برای مطالعه بحث -0

 ؛ حاتمی، علی اصغر، نگرشی بر حق27ّ-70، 02، ش 0911الهیات، بهار ت حقوق فکری، مجله حقوق و مشروعیّ

 ،مرتضی، سلطانی ،؛ رحیمی99و90شماره های  0961، و بهار 0964، پائیز فکری، مطالعات حقوقی مالکیّت

 .069-099، 69، ش 0911معنوی در فقه شیعه،  مالکیّتق عباس علی، مبانی فقهی حقو
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نیز این نظر را تقویت می کند این ماده اشعار می دارد:  0917 مصوّباختراعات 

 اختراع از حمایت برای صنعتی مالکیّت اداره که است سندی اختراع گواهینامه»

  .«مند شود بهره یتواند از حقوق انحصار یمآن  دارنده و کند می رصاد

 حقّاین بر  آن اختراع، و سپس تأثیر حقّاز  اعراضدر ادامه، امکان  با توضیح فوق،

 مورد بررسی قرار می دهیم. اعراضاز اختراع پس  حقّت و متعاقب آن وضعیّ

 اختراع حقّاز  اعراضامکان  -0-2-7

 و( 119: 0960کاتوزیان، )اند  دانسته عینی حقّ سقوط سبب ار اعراض از آنجاکه

 از اعراض آیا که است مطرح السؤ این ؛است تردید محلّ نیز اختراع حقّ بودن عینی

ال باید گفت: از آنجا که در پاسخ به این سؤ بود یاخیر؟ خواهد ممکن نیز اختراع حقّ

 قلمداد عینی حقوق از یز نوعین را فکری مالکیّت حقوق ،در بررسی های به عمل آمده

از و  (071: 0920ی، محمود) را قابل ترهین می دانند و با همین استدالل آن کرده

خیار پذیرفته شده است،  حقّشفعه و  حقّاز حقوقی چون  اعراضدر فقه نیز  ،طرفی

انتفاع و ارتفاق و  حقّاز  اعراضو حقوقدانان نیز ( 0/164: 0497 هاشمی شاهرودی،)

 قابل اختراع حقّاز  اعراض ( پذیرش911 :0911ن را پذیرفته اند )کاتوزیان، آ نظایر

 حقّاست که دارندۀ  یناختراع به منزلۀ ا حقّاز  اعراضچراکه » ؛رسد می نظر به دفاع

 «د صرفنظر کرده استخو یاز استفاده انحصار یتت حمامدّ یماندۀاز باق ،اختراع

 جدایو برقرار است.  یاو همچنان باق مالی یروق غحق ی( ول919: 0916میرحسینی، )

از اموال محسوس و  اعراضحقوقی از جمله انگلستان نیز  های نظام سایر در که این از

سه و و کشورهایی مثل فران مورد شناسایی قرارداده اند؛ یطور کلّه محسوس را ب غیر

کدام احکامی را هر  و (9/910: 0911ق داماد، حقّ)م را پذیرفته آمریکا و مصر نیز آن

 ایران، در حقوق از رشته این بودن عاریتی واسطۀه ب توان می لذا ،بر آن وضع نموده اند

 .پذیرفت نیز ایران را حقوق در اختراع حقّ از اعراض

 مصوّباختراع در قانون ثبت عالئم اختراعات  حقّاز  اعراضکه  اینمضافاً 

 یمتقاض 0917 مصوّبثبت اختراعات  قانون 6ماده  طبقنشده بود، اما  ینیب یشپ0901
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 یثبت اختراع مورد قبول واقع نشده باشد م یاو برا ۀکه اظهارنام یثبت اختراع تا زمان

 اعراضماً استرداد را نمی توان به منزله مسلّاما  یدتواند نسبت به استرداد آن اقدام نما

ثبت اختراع  ینامههاز گوا اعراضبا  بطهدر رای اگر چنین باشد این قانون حتّ دانست؛

از  یتحما در( نمایندگان مجلس طرحی را 96/4/21ولی اخیراً ) ،ندارد ره ایمقرّ یچه

 یمجلس مطرح م یحقوق یسیونو در کم تقدیم داشته اند به مجلس یصنعت مالکیّت

ثبت اختراع مطرح  ینامهاز اظهار نامه و گواه اعراضموضوع  ،که در این طرحباشد، 

اختراع،  حقّاز  اعراضکه توان گفت  یقانون م ینا یبتصو صورت و در یدهگرد

 حقّاز  اعراضها درخصوص امکان  بحث یو به تمام است به خود گرفته نیصبغه قانو

 داد. اختراع پایان خواهد 

و اسقاط هر  اعراض ی،با توجه به عمومات قانون مدننظر می رسد ه ب ،با این همه

محسوب  مالکیّتزوال از موجبات  یکیتواند  یمجاز بوده و م یجزئ نحوه ب یحقّ

وجود  یاساس یها اختراع تفاوت حقّ از اعراض و مادّیاموال  اعراض ینگردد، اما ب

 که بدان می پردازیم. دارد

 اختراع حقّبر  اعراضثیر تأ -2-2-7

بر خروج مال از  اعراضثیر خصوص اختالف نظر فقها در خصوص تأ پیشتر در

اختراع نیز چنین اثری را برجای می  حقّدر  اعراضید، اما آیا ت مالک بحث گردملکیّ

ی نمی کنند، بلکه تلقّ مالکیّت حقّاختراع را نوعی  حقّگذارد؟ اشکال در آنجاست که 

ی انحصاری می دانند که برای پدیدآورنده، اعتبار شده است تا او بتواند از حقّرا  آن

بخواهد  حقّکه صاحب این  صورتی لذا در صل فکر و تالش خود بهره مند گردد؛حا

 حقّاو نسبت به  مالکیّت حقّاز آن اقدام نماید، نمی توان گفت که  اعراضنسبت به 

را نوعی  آن ،ارتفاق حقّ از اعراضاختراع از بین می رود، بنابراین ناچار باید مانند 

اختراع را  حقّدر  اعراضاثر  در نتیجه، ،(911: 0911)کاتوزیان، ی نمود تلقّ حقّقاط اس

اختراع نسبت به دیگران  حقّ انحصاری مخترع یا صاحب گواهینامه حقّباید سقوط 
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حمایت قانونگذار از او پایان یافته و  ،و با این وصف( 919: 0916میرحسینی، ) دانست

 پدیدآورنده نیز به تبع آن از بین خواهد رفت. مادّیحقوق 

 اختراع حقّاز  اعراضطرق  -0-2-2-7

 بینی پیش اختراع حقّ از اعراض برای طریقی که در قانون ایران این به توجه با

یا  مخترع اعراض کشف راه تنها اختراع، حقّ بودن مادّی غیر واسطه به نگردیده، لذا

 آن صریح یا اعالن و خود منافع خالف بر اعمالی انجام اختراع، حقّ از حقّصاحب 

 اصل نیز مخترع صریح اعالن با حتی هبرخی معتقدند ک اگرچه. باشد می ایشان توسط

 حقّاختراع، ناقض  حقّنقض  یو صرفاً در دعاو بود خواهد قانونگذار حمایت بر

 حقّاز نقض  یناش های یتتواند از تبعات و مسئول یمخترع م اعراضاختراع، با اثبات 

باید پذیرفت که اعالن صریح  ولی(Etan,S.C. 2009 p. 301)  یابد ییرها

لذا صحبت  مالک است؛ اعراضاولین و یقینی ترین طریق برای کشف  ،حقّصاحب 

 توجیه منطقی نخواهد داشت. ،اختراع حقّاز  اعراضاز حمایت قانونگذار پس از 

فعلی مالک قلمداد گردد، عدم  اعراضبه منزله  دطرق دیگری که می توان

 0917 مصوّبقانون ثبت اختراعات  07پرداخت هزینه سالیانه ای است که طبق ماده 

اختراع باید برای تمدید اعتبار اظهارنامه  حقّهر پدیدآورنده ای برای تداوم حمایت از 

ذیل  صنعتی پرداخت نماید. چراکه مالکیّتاختراع خود به اداره  حقّیا گواهینامه 

 هساالنه پرداخت نشود، اظهارنامه مربوط ینهکه هز یصورت در»همین ماده آمده است: 

لذا با توجه به ضمانت « شود. یاختراع، فاقد اعتبار م ینامهگواه یاو  یقّشده تل مستردّ

این ماده مبنی بر لغو اعتبار گواهینامه اختراع، عدم پرداخت  اجرای پیش بینی شده در

 مالک دانست. اعراض این هزینه را می توان دلیلی بر

 ین طرح، آمدها 67ماده  4همچنین در طرح پیشنهادی اخیرالذکر مجلس نیز در بند 

سه سال از تاریخ ثبت  یا که چهار سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و صورتی دراست 

ه دام طوالنی تر باشد، گذشته باشد، و دارنده گواهینامه بدون عذر موجّاختراع، هر ک

ذینفع می  ثری جهت ساخت یا استفاده از آن در ایران انجام نداده باشد، هراقدام مؤ
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 حقّلذا عدم اقدام دارنده گواهینامه  درخواست ابطال آن اقدام نماید؛ بهتواند نسبت 

دانست. اگرچه این ماده  اعراض ا نیز باید یکی از مصادیقاختراع به مدت طوالنی ر

وق و با حق صدور چنین حکمی بالوجههنوز تصویب نشده و تا قبل از تصویب آن 

به مدت  اختراع حقّاشتن اما متروک گذ ،تعارض به نظر برسد مکتسب افراد در

 (01: 0924)حاجی زاده،  احتکار اختراع محسوب می شود طوالنی نیز یکی از مصادیق

قانون  44ی اصل های کلّ قانون اجرای سیاست 44ماده  های خود یکی از بند که 

ت توقیف فعالیّ»همین قانون  10که ضمانت اجرای آن طبق بند الف ماده  اساسی است

است. « قوق انحصاری از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصارییا عدم اعمال ح

اختراع را نمی توان اعراض محسوب نمود ولی با استناد به  حقّاگرچه احتکار  ،بنابراین

 قواعد حقوق رقابت می توان با آن مقابله نمود.

   عنه اختراع معرضٌ حقّت ماهیّ -2-2-2-7

یک از  نگلیس، در صورت بروز هرصنعتی آمریکا و ا مالکیّتنظام حقوق  در

ت نمی افتد که مال نیز محسوب می شود از مالیّ حقّاختراع، این  حقّموجبات زوال 

سی آزاد عموم نسبت به موجب دستر ،بلکه به اموال عمومی تبدیل گردیده و در نتیجه

 .(Rechard, 2007: 114)آن می گرد 

ت قانونی به خود گرفته و ماهی0ّها تصریح گردیده در قوانین این کشور این قاعده

پس از  به اموال عمومی اختراع حقّکه در نظام حقوقی ایران تبدیل  حالی در است،

و صرفاً به تقلید از حقوق آمریکا و انگلیس چنین نظری  ، مستند قانونی نداشتهاعراض

 درتنها اخیراً  ( و902 :0911صالحی ذهابی،  ؛919: 0916)میرحسینی،  ت یافته استقوّ

برداری اشخاص از به مجلس به امکان بهره  0921ماه  طرح پیشنهادی تیر 60ماده 

ولی در این ماده نیز مبنای استفاده از آن  ،اختراعات زوال یافته اشاره ای جزئی شده

که بتوان به این قاعده عمل نمود، ابتدا باید تعریف  ذکر نگردیده است. لذا برای این

                                                           
 .قانون ثبت اختراعات آمریکا 40ماده  -0
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شده با  اعراضاختراع  حقّتطبیق  دست داد و پس ازه عمومی ب مختصری از اموال

 شده به اموال عمومی اعراضاختراع  حقّق حکم به تعلّ ،سایر مصادیق اموال عمومی

 نمود.

مدنی، و  قانون 96، الی 94در تعریف اموال عمومی آورده اند: با دقت در مواد 

 برای که موالی استا عمومی، اموال که رسد می به نظر اساسی قانون 41 و 44اصول 

 و به عنوان انفال آنها از مقررات، و قوانین در یا یافته اختصاص عمومی، های نیازمندی

( اما با 69 :0924 ی،فتاح) است شده یاد عمومی مالکیّت تحت و عمومی های ثروت

 ده را از جمله اموال عمومی دانست؛ش اعراضاختراع  حقّاین تعریف نیز نمی توان 

های عمومی اختصاص نیافته و هیچ قانونی نیز از آنها  موال برای نیازمندیچراکه این ا

بیشتر ذیل ماده  ،بلکه در بادی امر د نکرده است،های عمومی یا به عنوان انفال و ثروت

 قانون مدنی، تحت عنوان مباحات قابل انطباق به نظر می رسند. 96

ت است یا از مباحا ضاعرااختراع پس از  حقّکه آیا  لذا برای تشخیص این 

های تشخیص اموال عمومی را مورد بررسی  باید معیار ازجمله اموال عمومی است؟

 ل فکری این موضوع را تبیین نمود.داد و سپس با تطبیق خصائص اموا قرار

 های تشخیص اموال عمومي معیار -3-2-2-7

ل اموا یعتاست که طب یندر ا یاموال و مشترکات عموم یصتشخ مالکاولین 

هستند که  یاموال، منافات دارد و اموال یندرآمدن ا یخصوص یتبا به ملک یعموم

مانند ساحل  ؛و به همه مردم اختصاص دارند یرندگ یمورد استفاده عموم مردم قرار م

 ینا یاست که دولت برا رفیمص یگر،د یار. معیرانیقابل کشت یها و رودخانه یادر

 یبه چه منظور مورد بهره بردار عمومیاموال  یدد یدکرده است و با نیّگونه اموال مع

به دو  یاموال عموم داد. یصنوع مال را تشخ ،منظور ینو به تناسب ا گیردیقرار م

 :گیرد یقرار م یبردار صورت مورد بهره

واسطه در دسترس عموم قرار گرفته است  یو ب یماز آنها به طور مستق یبعض - الف

ها،  مثل پل ؛یداستفاده مطلوب نما تواند یت مخصوص، منظاما یتو هر کس با رعا
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که در اداره  یاری. اما دولت از نظر اختیعموم یها ها و راه ها، کاروان سرا باغ

به  یت محدودمدّ یاموال را برا یناز ا یبردار بهره یازامت تواند یمشترکات دارد، م

 واگذار کند. ینیّشخص مع

است و تنها بنگاه  یافتهاختصاص  یخدمات عموماز  یکیبه  یگردسته د - ب

تلفن و تلگراف،  های یمکند، مانند راه آهن و س یبردار دارد از آن بهره حقّ یخاصّ

 .گیرد یاست و به سود عموم مورد استفاده قرار م یکه از مشترکات عموم

رفع  یبا واسطه از طرف دولت برا یا یمکه به طور مستق یتمام اموال ،بنابراین

 ،یاموال دولت یراست و سا یاز اموال عموم ،اختصاص داده شده یعموم های یازمندین

 آیدیم بر ینچن یزن یقانون مدن 96تا  94. از مفاد مواد دنشو یملک دولت محسوب م

 نمی جامعه ( لذا افراد61-72 :0961کاتوزیان،) شده است یرویقاعده پ ینکه از هم

 که نمایند را یتصرّف همان است عموم مال و مشترکات در داخل که اموالی در توانند

 .(49 – 40 :0911، عدل) کنند می خود خصوصی اموال در

 ياموال و مشترکات عموم های یژگيو -7-2-2-7

کرده و  یانرا ب یو دولت یاحکام مربوط به اموال عموم ،نحو اجمالیبه  یمدن قانون

نبودن اموال  تملّکاز قابل »ندانسته است.  یصخصو تملّکفقط دسته نخست را قابل 

 را استنباط کرد: یجنتا ینا ی توانم یعموم

 منع شده است. یقانون مدن 91و  94افراد صراحتاً در مواد  یلهبه وس تملّک -الف

شود، ممنوع  تملّککه  ینبدون ا یاز مشترکات عموم یاستفاده انحصار -ب

 .(49 - 0/40: 0966ی، امام) است

که قانون  ینرا انتقال دهد، مگر ا یاموال و مشترکات عموم تواند یدولت نم -ج

نبودن آنها  تملّکبا قابل  ،امکان انتقال به اشخاص یراآن را اجازه دهد، ز یخاصّ

 منافات دارد.
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 یبازداشت مال یراز یست،ن یفسود طلبکاران دولت قابل توق به یاموال عموم -د

است.  هدف یو ب نتیجه یب یا و مقدمه یهودهب یکار یستن یخصوص تملّککه قابل 

کنند و  یریجلوگ یاموال دولت یرتا از بازداشت سا کوشند یم ینها با وضع قوان دولت

عدم امکان  یدارد، ول یلتما یجهنت ینبه ا ولتد یحفظ نظم مال یبرا یزن ییقضا یهرو

 .گردد یآنها باز م یریل ناپذبه هدف انتفاع و وصف انتقا یبازداشت اموال عموم

معنا  ینبد ؛باشد ینم قابل استناد ،مالکیّتبه عنوان دلیل  یاموال عموم تسلیط در -ه

مرور  یدر مشترکات عموم از لغو مرور زمان در اموال منقول و غیر منقول، قبل که

به طور خود، آنها را  مستمرّ تصرّفبه بهانه  توانستند یو اشخاص نم نبوده یزمان جار

 ی شده استم یاموال دولت مرور زمان جار یردر سا یول ،کنند تملّک یممستق یرغ

قانون راجع به دعاوی بین  9در این خصوص می توان به ماده  ؛(76: 0961کاتوزیان، )

خصوص دعاوی اشخاص علیه دولت نسب به  اشخاص و دولت اشاره کرد که در

که این مرور زمان  حالی در بود؛ ن کردهساله تعیی 91منقول مرور زمان  اموال غیر

 نسبت به اموال عمومی برقرار نگردیده بود.

 اختراع به اموال عمومي حقّدالئل تبدیل  -7-2-2-7

 و با توجه به تعریف اموال عمومی و تفکیک آن از اموال دولتی و مباحات 

یه و کلّهمچنین با عنایت به ویژگی های اموال عمومی که فوقاً بدان اشاره شد، 

قانون مدنی آمده است، به نظر می رسد  96الی  99مصادیق اموال عمومی که در مواد 

اختراع پس از زوال در شمار اموال عمومی قرار خواهد  حقّبتوان از این نظریه که 

 آن دفاع نمود. ذیالً با توجه به ویژگی هایی که برای اموال عمومی برشمردیم، ،گرفت

تبدیل اینگونه  ،مورد تطبیق قرار می دهیم تا از این رهگذر ل یافتهازو اختراع حقّ را با

 را اثبات کنیم. از اموال به اموال عمومی

 حقّاز  اعراضچه پیشتر بیان شد، با  با توجه به آن بودن: تملّکقابل  غیر -الف

آن باشد، تا چه رسد به  مالکیّتعی ی شخص مخترع نیز نمی تواند مدّاختراع، حتّ
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عایی را مطرح نمایند. بنابراین اولین خصیصه اموال الث که بتوانند چنین ادّاشخاص ث

 عمومی به نحوی بارز در چنین اختراعاتی مشهود بوده و قابل انطباق است.

قانونگذاران برای حمایت و تشویق  گفته شد که ت استفاده انحصاری:ممنوعیّ -ب 

رعین می زنند، و نمود بارز این اشخاص به تولید اموال فکری، دست به حمایت از مخت

 اعراضص است. با حمایت، حمایت از استفاده انحصاری پدیدآورنده در مدت مشخّ

ی پدیدآورنده وقت ،نتیجه اختراع و زوال آن، این حمایت دیگر ادامه نداشته و در حقّ

ولی دیگران نیز پدیده فکری خود نباشد، به طریق أ انحصاری از خود قادر به استفادۀ

د داشت. لذا اموال مورد بحث دومین شرط الزم نمکان چنین استفاده ای را نخواها

 برای تحت شمول قرار گرفتن در شمار اموال عمومی را نیز حائز می باشند.

قابل انتقال بودن اموال  ترین دلیل غیر مهمّ قابل انتقال بودن توسط دولت: غیر -ج

ص شد که این چراکه وقتی مشخّ ت؛بودن آن اس تملّکقابل  فکری مورد بحث، غیر

که قانونی  مگر این ؛ندارند، بالتبع قابل تملیک نیز نخواهند بود تملّکت قابلیّ ،اموال

که دولت صرفاً نوعی والیت بر  این خصوص آن وضع شده باشد. مضافاً در خاصّ

 انتقال آن به اشخاص را ندارد. حقّاموال عمومی داشته و 

دولت بر  مالکیّتبا توجه به نفی  ط طلبکاران دولت:توسّ ل توقیف بودنقاب غیر -د

 این اموال، طلبکاران او نیز قادر به توقیف آنها نخواهند بود.

اساساً به واسطه از آنجا که اموال فکری  ت استناد به قاعده تسلیط:دم قابلیّع -ه

 با فرض ، لذا ندارند مادّی تصرّفت به نحو انحصاری قابلیّ خود مادّی ت غیرماهیّ

استفاده  مالکیّتت یک شخص از آن، هرگز نمی توان حکم به استفاده طوالنی مدّ

 کننده نسبت به آن نمود.

های اموال عمومی نسبت به اموال فکری  که تمامی ویژگی با توجه به این ،بنابراین

یا  انطباق آن به اموال دولتی و ،مورد بحث نیز قابل انطباق بوده و ازطرف دیگر

اموال دولتی با توضیحاتی که فوقاً  مباحات و تملّکت تملیک و واسطه قابلیّه ت بمباحا
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 القاعده ممکن خواهد بود؛ می توان به این نتیجه واصل گشت که علی بیان شد، غیر

 در گردند، می زائل اعراضدلیل  به اختراع آنان حقّکه گواهینامه  اختراعاتی یهکلّ

 دهکردی،) اطالعات به دسترسی آزاد حقّ بقط و قرارگرفته عمومی اموال شمار

 قرار را به نحو رایگان مورد استفاده آنها تواند می شخصی هر( 61: 0924 افراسیابی،

 اختراع حقّصریحی که بتواند  نصّ ،یراناگرچه در حقوق ا ،دهد. لذا با این وصف

ارد، اما با دهد وجود ند تحت شمول اموال عمومی قرار را اعراضنتیجه  زوال یافته در

زوال یافته،  اختراع حقّنطباق کامل این اموال با توجه به خصائص اموال عمومی، و ا

دارای مبنای  ،اطالق عنوان اموال عمومی برای اینگونه از اختراعاتکه می توان گفت 

 حقوقی بوده و قابل دفاع می باشد.

یا  مخترع یاآاست که  ین، اپایان این مقاله شایسته است طرح آن درکه  یالؤس

 یر؟خ یاتواند از آن عدول کند  یاختراع، م حقّاز  اعراضپس از  اختراع، حقّصاحب 

 ؛رسد یبه نظر م یمنف یقاعات،حاکم بر ا یال با توجه به قواعد عمومؤس ینپاسخ به ا

اگرچه  باشد. یبه نفس انشاء واقع گشته و قابل برگشت و عدول نم ،یقاعچراکه ا

 ینبه ا اسخپ اما در توسط دیگری، قابل عدول می دانند! تملّکاز را تا قبل  برخی آن

در  اعراضبدان اشاره شد،  در باالطور که  گفت، همان یداختراع با حقّال نسبت به ؤس

 یند، و به همنداخل در مباحات گرد ،اموالکه آن  شود یم ینمنجر به ا مادّیاموال 

د خود مجدّ تیّرا به ملک ند آنتوا یاشخاص، م یرچون سا یزن یمالک قبل ،لحاظ

 یکتمل یتواند به معنا یاست، تنها م یقاعاتکه از ا اعراضدرآورد، لذا عدول از 

اثر گرداند. اما در خصوص اموال  یرا ب اعراض که یننه ا ،د آن محسوب شودمجدّ

 یم یاموال، آنها را داخل در اموال عموم ینگونها از اعراضچون  گفت یدبا یفکر

پاسخ  ین،بنابرا ؛یدنما یکرا تمل تواند آن ینم یگرد ی نیزمالک قبل ،یجهنت در ،گرداند

 خواهد بود. یال فوق منفؤس
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 گیری نتیجه
 ص شد کهدر فقه مشخّ اعراضا بررسی های به عمل آمده در خصوص قاعده ب

مالک  مالکیّتبر خروج مال از  اعراضثیر هایی که در خصوص تأ علی رغم مخالفت

 ادلّهبا توجه به  اعراضدر نتیجه  مالکیّتجود داشته، پذیرش زوال از گذشته و

طرفداران این نظر، در حال حاضر بین حقوقدانان و فقهای معاصر با اقبال بیشتری 

کننده  اعراض مالکیّت، اعراضدر صورت ثبوت که لذا می توان گفت مواجه است، 

دیگر مالک  ،اعراضپس از  این مال ،نتیجه عنه زائل شده و در نسبت به مال معرضٌ

وضعیت حقوقی اموال  ،اعراضاین است که پس از ی ندارد. اما نکته قابل توجه خاصّ

 مادّیعنه  چراکه مال معرضٌ کامالً با اموال فکری متفاوت است؛عنه  معرضٌ مادّی

خواهد بود، اما با  تملّکشخصی قابل توسط هر  ،نتیجه تبدیل به اموال مباح شده و در

اموال و تطبیق آن با  های تشخیص اینگونه از اموال عمومی و معیار ماهیّتبه توجه 

قانونگذار به علی رغم عدم تصریح  ،اعراضاختراع، پس از  حقّاموال فکری خصوصاً 

 غیر ،نتیجه این اموال، در شمار اموال و مشترکات عمومی قرار گرفته و در این امر،

ی نماید از وانند به نحوی که قانون مشخص مبوده و اشخاص صرفاً می ت تملّکقابل 

از اموال  اعراضپیشنهاد می شود قانونگذار ابتدا امکان  آن بهره مند شوند. از اینرو

عنه با  فکری را صریحاً مورد شناسایی قرار دهد و با توجه به تطابق اموال فکری معرضٌ

ت حقوقی این دسته اموال عمومی، عنوان اموال عمومی را بر آن نهد تا تکلیف وضعی

 از اموال نیز در حقوق ایران روشن گردد.

 

 منابع
اختراع با لحاظ موافقتنامه جنبه های مرتبط با  حقّ»ش(، 0910) اصالنی، حمیدرضا -

دانشگاه تربیت  ، تهران:پایان نامه کارشناسی ارشد ،(TRIPS)«معنوی مالکیّتتجارت حقوق 

 .سمدرّ

 .هیّاسالم :تهران ،02چ ،0ج ،يمدن حقوق ش(،0966) د حسنی سیّامام -
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 :تهران ،0ج ،يدانشنامه حقوق خصوص ،ش(0911) ی، محمد علیو طاهر مسعود، ،یانصار -

 دانه.جنگل جاو

فرهنگ و وزارت  ، تهران:عن الملک عراضاال يسلک فجمان ال ،ق(0417) ایروانی، علی -

 .ارشاد اسالمی

 اهل بیت، فقه ،مالکیّت حقّاعراض از  يثیحد يفقه لیحلت ،ش(0929) دیام ا،یک یلتوکّ -

66-11، 014-916. 

 .اینترنتی رسقابل دستیابی در آد لغتنامه دهخدا، علی اکبر، ،دهخدا -

http://www.jasjoo.com/books/wordbook/dehkhoda/ 

 .گنج دانش کتابخانه :، تهران0ج الفارق، ،ش(0917) جعفرجعفری لنگرودی، محمد -

 ش.گنج دانکتابخانه  :تهران، حقوق ینولوژیترم ،ش(0967) _______ -

 .گنج دانشکتابخانه  :تهران، و تجارت يدائره المعارف حقوق مدن ،ش(0911) _______ -

 دانش. گنج کتابخانه تهران: ،0، جمبسوط در ترمینولوژی حقوق ،ش(0961) _______ -

 .شرکت رضوان :، تهران9، ججامع الشتات)بی تا(،  محمد بن حسن ،)میرزای قمی( یالنیج -

 مجد. تهران: ،احتکار اختراعش(، 0924) حاجی زاده، سارا -

 ، جهإلي تحصیل مسائل الشریع یعهالش وسائل تفصیل ق(،0414) حسن بن محمد ی،عامل حرّ -

 التراث. یاءإلح یتالب آله مؤسس :یروتب ،01و09

 یاسالم یفرهنگ علوم انسان ،و مشترکات ياموال عموم ش(،0929) یمهدمحمد ،یمیحک -

 http://pajoohe.irقابل دستیابی در آدرس؛  ،0929، پژوهه

في شرح إشکاالت  الفوائد یضاحإ ق(،0912) یوسفحسن بن بن  محمد ،(ینقحقّ)فخر المیحلّ -

 .هیّالمطبعه العلم :قم ،4ج، القواعد

 )ع(. سسه آل البیتمؤ :قم ،9ج تذکره الفقهاء، ق(،0964) حسن بن یوسفه(، ام)علّیحلّ -

حقوق ، اعراض يبه قاعده فقه انهیکارکرد گرا ينگاه ش(،0921) رضایی راد، عبدالحسین -

 .011-090، 91 اسالمی،

 .409-912، 9 های فقهی، پژوهش، بازخواني قاعده فقهي اعراض (،0927) _______ -

 مؤسسه النشر االسالمی. :قم، 0، جکفایه االحکام ،(ش0499) باقرسبزواری، محمد -

آزاد به اطالعات در نظام  يدسترس حقّ ،(ش0924)ی عل یابی،؛ افراسالهام ی،دهکرد سلیمان -

 .011-61، 90 ،یسپل یالملل ینمطالعات ب ،يو مل يالملل ینب يحقوق

 اسالمیّه. ، قم:ینین في احکام الدّمشرح تبصره المتعلّ ،ش(0911) ، ابوالحسنامه()علّیشعران -
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 حقوقدان. تهران: ،4چ سقوط تعهدات، ،ش(0966) شهیدی، مهدی -

گنج  :قم ،01، جيالوثق هشرح العرو يف يالعقب یرهذخ ،ق(0496) یعل یگانی،گلپا یصاف -

 .عرفان

 سهامی انتشار.شرکت تهران:  ،اختراع حقّ ،ش(0911) جمال صالحی ذهابی، -

سسه ؤم :، قم9، ج االحکام بالدالئل یانب يالمسائل ف یاضر ،ق(0409) یعل دیّس ی،ئطباطبا -

 ی.النشر االسالم

 .نور یعهطل :قم ،0ج ،کتاب المکاسب یهحاش، ق(0492) کاظممحمد دیّس ،یزدی یئطباطبا -

 طه. ین:قزو، 9چ ،يحقوق مدن، ش(0911) ، مصطفی)منصور السلطنه( عدل -

 یيقضا هیّنگهبان و رو یشورا یریتفس یها نظر ینت بسبن ،ش(0924) یمهد یفتاح -

 .11-72، 00 ، یدانش حقوق عموم ،يدولت يراجع به اموال عموم یداور ۀدربار

 (.ع) المومنین یرکتابخانه حضرت ام: اصفهان، 01، جيالواف ،ق(0417) محسنمال ی،کاشان یضف -

 .یلدا تهران: ،مالکیّتاموال و  ،ش(0964) اصرن ،کاتوزیان -

، شارتانسهامی شرکت  ، تهران:(ي و ایقاعاعمال حقوق)يحقوق مدن ش(،0960) _______ -

 .بهمن برنا

بهمن  ،انتشارشرکت سهامی تهران:  ،مالکیّتو  اموالحقوق مدني  ،ش(0961) _______ -

 .برنا

 میزان.، تهران: 1چ ،در نظم حقوقي کنوني قانون مدني ،ش(0919) _______ -

 .، بهمن برناانتشار شرکت سهامی تهران: ،11چ ،مه علم حقوقمقدّ ،ش(0911) _______ -

سسه ؤم: قم ،یهالفق یحضرهشرح من ال يف ینقالمتّ هروض ،ق(0417) یتقمحمد یمجلس -

 .کوشانپور

 ت.سم: ، تهران4چ ،9، ج(يبخش مدن) ، قواعد فقهش(0911) د مصطفی، سیّق دامادمحقّ -

و مطالعه  يدر پرتو مقررات قانون مدن یال فکرهن امور ،ش(0920) اصغر ،یمحمود -

 .069-016، 0 ،یقیحقوق تطب یها پژوهش ،یقيتطب

 .(ع) یعل منینالمؤ یرمدرسه ام :قم ،9ج ،هیّالقواعد الفقه ،ق(0400) ناصر یرازی،مکارم ش -

سسه آل مؤ بیروت:، 01، ج ریعهعیه في احکام الشّمستند الشّ ،ق(0492) مهدینراقی، محمد -

 .)ع(یتالب

 یزان.م :ان، تهرحقوق اختراعات، ش(0916) حسن دیّس یرحسینی،م -
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 ، 97ج االسالم، عئشرح شرا يجواهر الکالم ف ،)بی تا( حسنمحمد ،)صاحب جواهر(ینجف -

 .یتراث العربال یاءإح دار یروت:ب

، 0، ج(ع)فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ، ق(0497) د محمودهاشمی شاهرودی، سیّ -

 ره المعارف فقه اسالمی.سه دائؤسم :قم
- Stim, Rechard, patent copyright & trademark, Consolidated Printer 

INC. 9TH ed. 2007. 

- Etan S. Chatlynne, (2009), The Burden of Establishing Patent 

Invalidity: Maintaining a Heightened Evidentiary Standard Despite 

Increasing Verbal Variances, Cardozo Law Review, vo 1.3.1. 

Available at: <https://papers.ssrn.com/sol3/paper/>. 
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