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تحلیل حقوقی معامالت اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری در فرابورس ایران
دکتر شهرزاد حدادی
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چکیده
یکی از انواع اوراق بهادار قابل معامله در بازار بورس ایران ،اوراق بهادار مبتنی بر دارایی های فکرری
است که در فرابورس داد و ستد میشود .چهار شیوه برای معامله این اوراق اندیشیده شده که تمامرا
بر مبنای قرارداد واگذاری استوار گشته است .به موجب قرارداد واگذاری منتقل الیه جانشرین کلیره
حقوق و تعهدات مالک دارایی فکری میشود؛ در نتیجه در حدود قانون متمکن از انحاء تصررفات در
این قسم دارایی میگردد .این اثر قرارداد واگذاری سبب شده است ترا بر ری حقوقردانان و کمیتره
فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران آن را مصداق عقود سنتی موجود مانند بیع ،صلح ،معاوضه
یا اجاره بدانند؛ در حالی که این قرارداد به دلیل ویژگی های اص بازار دارایی های فکرری از یرک
طرف و ضوابط موجودِ حاکم در بازار سرمایه از طرف دیگر نمیتوانرد مصرداق ایرن دسرته از عقرود
باشد؛ بلکه با آنها از حیث شکلی و ماهوی تفاوت های قابل توجهی دارد .بنابراین به نظر میرسد برا
توجه به اقتضائات بازار دارایی های فکری قرارداد واگذاری ،عقدی اص و منحصر به فرد در حروزه
دارایی های فکری است که نمیتوان احکام عقود سنتی موجود را بر آن بار نمود.
واژگان کلیدی :دارایی فکری ،اوراق بهادار ،فرابورس ،قرارداد واگذاری ،معامله.
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دکتری تخصصی حقوق صوصی ،دانشکده حقوق ،دانشگاه شهید بهشتی تهران( .نویسنده مسئول)
sh.haddadi.law.s@gmail.com
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مقدمه
دارایی های فکری انواع متنوعی دارند؛ اما میتوان مهم ترین آنها را حق ا تراع ،کپیرایرت ،عالمرت
تجاری و اسرار تجاری دانست )Field, 2006, 4( .یکی از ابعاد حمایت از دارایی های فکری کمرک
به تجاری سازی و فراهم آوردن امکان استفاده بازاری از آنهرا اسرت .بنرابراین الزم اسرت قانونگرذار
زمینه های قانونی این امر را فراهم نماید( .سالمی و گرودرزی )76 ،1382 ،یکری از ایرن برازارهرای
مدرن و نو ظهور بازارهای بورس هستند که نه تنها در ایران بلکه در دیگر کشورها نیز در زمینه نقل
و انتقال دارایی های فکری به شیوه های مختلف فعالیت مینمایند.
بازار دارایی های فکری در دیگر نقاط جهان هم رواج دارد و هر کدام بر اساس بستر حقوقی کره در
آن فعالیت میکنند دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند .به عنوان مثال ،یکی از این بازارهرا
1
که در واقع بازار ود انتظام دارایی های فکری است و در ایاالت متحده آمریکا تأسیس شرد IPXI
نام دارد .در بورس دارایی های فکری آمریکا« 2حق بهره برداری» مورد انتقال قرار میگیررد؛ امرا در
فرابورس ایران عالوه بر انتقال مستقل دارایی فکری ،دارایی های فکری متصل به سهام نیرز معاملره
میشود( .قدس طینت و همکاران )12 ،1393 ،محصول اولیه قابل معامله در بازار آمریکرا «گرواهی
حق لیسانس» 3بوده است .این گواهی مانند سهام ،معرف دارایی فکری است که بر اسراس ارزش آن
قیمتگذاری و پس از پذیرش در بورس ،معامله میشود .در نتیجه هر کدام از این گرواهی هرا تنهرا
میتوانند برای یک بار در تولید یک محصول به کار بروند .به عنوان مثرال اگرر یرک شررکت تولیرد
کننده ودرو تمایل داشته باشد فناوری موضوع گواهی حق لیسانس یک دارایی فکری نظیر ا تراع
یا طرح صنعتی را در  10000دستگاه از تولیدات ود به کار گیرد ،میبایست نسبت بره ریرداری
 10000گواهی لیسانس اقدام کند .بدین ترتیب اگر بخواهد از ایرن فنراوری در واحردهای تولیردی
بیشتری استفاده کند باید به تعداد مورد نیاز گرواهی هرای جدیرد ریرداری کنرد( .نظرام دوسرت،
)8 ،1393

1

Intellectual Property Exchange International.
2
بورس دارایی های فکری آمریکا در ماه مارس  2015به علت دعاوی متعددی که علیه آن اقامه گشته بود ،بسرته شرد.
از این تاریخ فعالیت این بورس ممنوع گردید تا به ادعاهای بیشمار صاحبان دارایی های فکری رسریدگی شرود .بنرابراین
وب سایت آن نیز از دسترس عموم ارج گشت و همین امر سبب شد ترا منرابع بیشرتری بررای مطالعره شریوه عملری
کارکرد این بورس در دست نباشد.
3
Unit License Right (ULR).
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در نظام حقوقی ایران بورس ایده در راستای بند «د» ماده  17قانون برنامه پنجم توسعه 1به منظرور
توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان فعالیت ود را آغاز نمود .برورس ایرده
زمینه ارتباط بخش صنعت ،کشاورزی و دمات را با مالکان دارایی فکری فراهم میآورد .این بورس
در روند تکاملی ود «برازار دارایری فکرری» نرام گرفرت( .قردس طینرت و همکراران)11 ،1393 ،
نخستین معامله در حوزه دارایی های فکری در تاریخ  11رداد ماه سال  1393به ثبت رسید .ایرن
معامله در حوزه قطعه سازی ودرو انجام شد و در آن یک ا تراع به صرورت بلروکی مرورد معاملره
قرار گرفت( .قدس طینت و همکاران )11 ،1393 ،در حال حاضر  4روش برای معامالت دارایی های
فکری در بازار فرابورس ایران وجود دارد:
الف -عرضه اوراق بهادار شرکت های سهامی اص مبتنی بر دارایی فکری؛ ب -عرضه مستقیم و بی
واسطه اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری؛ پ -عرضه «حق بهره برداری» اوراق بهرادار مبتنری برر
دارایی فکری برای مدت معین؛ ت -عرضه «حق بهره برداری» اوراق بهادار مبتنی بر دارایری فکرری
برای مقدار معین( .شریفیان)49 ،1393 ،
با مالحظه انواع روش های حقوقی به کار بسته شده برای معامالت دارایی های فکری در فرابرورس،
این پرسش مطرح میگردد که ماهیت حقوقی معامالت صورت گرفته چیست؟ از آنجا که کاربرد هر
کدام از انواع عقود ،آثار و شرایط اص ود را دارد ،پاسخ به این پرسش اهمیت مییابد .هرر چنرد
کمیته فقهی سازمان برورس اوراق بهرادار ،بره ایرن پرسرش پاسرخ داده اسرت؛ امرا ایرن پاسرخ هرا
روشنکننده وضعیت حقوقی و ماهیت معامالت یاد شده نمیباشد .از این روی برای پاسرخ بره ایرن
پرسش ها ،الزم است ابتدا به بررسی رویه عملی معامله انواع دارایی های فکری در فرابرورس ایرران
اشاره نمود تا از این طریق چارچوب حقوقی مورد استفاده مطالعه گرردد .عرالوه برر آن از آنجرا کره
دیدگاه های سنتی تمایل دارند تا این معامالت را در بستر عقود سنتی موجرود بررسری کننرد ،الزم
است تحلیل حقوقی و فقهی دقیق تری از شیوه معامالت اوراق بهادار مبتنی بر دارایی هرای فکرری
ارائه شود .معامله اوراق بهادار مبتنی بر دارایی های فکرری از طریرق شررکت هرای سرهامی راص
مبتنی بر دارایی فکری ()1؛ عرضه مستقیم و بی واسطه اوراق بهادار مبتنی بر دارایری فکرری ( )2و
عرضه «حق بهره برداری» اوراق بهادار مبتنری برر دارایری فکرری بره صرورت محردود ( )3صرورت
میگیرد که به ترتیب روش معامله و ماهیت عمل حقوقی مرتبط با آن بررسی و تحلیل میگردد.
1

ماده  17قانون برنامه پنجم توسعه« :دولت مجاز است به منظور توسرعه و انتشرار فنراوری و حمایرت از شررکت هرای
دانش بنیان اقدامات زیر را انجام دهد :بند د -حمایت مالی از ایجراد و توسرعه برورس ایرده و برازار فنراوری بره منظرور
استفاده از ظرفیت های علمی در جهت پاسخگویی به نیاز بخش های صنعت ،کشاورزی و دمات».

3

فصلناهم علمی حقوق و مطالعات نوین ،دوره  ،2شماره ،2ایپپی  ،3اتبستان 1400

www.jhvmn.ir

شماره مجوز ااشتنر87019 :

ISSN: 2783-1329

 -1عرضه اوراق بهادار شرکت های سهامی خاص مبتنی بر دارایی فکری
یکی از روش های معامله دارایی های فکرری ،عرضره اوراق بهرادار از طریرق تشرکیل شررکت هرای
سهامی اص است .سرمایه های فکری 1یکی از منابع قابل توجه بررای افرزایش کرارآیی و عملکررد
شرکت ها است که در بررسی های به عمل آمده در گزارش مالی شرکت های حاضر در بازار برورس
کشورهایی همچون هند ،مالزی و همچنین بورس تهران نشان داده شده اسرت کره اگرر عرالوه برر
سرمایه های فیزیکی بخشی از سرمایه شرکت ها دارایی هرای فکرری باشرد ،ایرن امرر نقرش قابرل
توجهی در عملکرد آن شرکت ها دارد)Hasan Nezhad Neisi & Mazraeh, 2013, 118( .
با توجه به اهمیت این موضوع و شناسایی تأثیر دارایی های فکرری در کرارکرد شررکت هرا یکری از
روش های معامله دارایی های فکری ،عرضه اوراق بهادار شرکت های سهامی اص مبتنی بر دارایی
فکری در فرابورس ایران است .برای این منظور ابتدا یک شرکت سرهامی جدیرد مطرابق اساسرنامه
نمونه فرابورس تشکیل میگردد .بدین ترتیب صاحب یا صاحبان دارایی فکری با امتزاج آورده هرای
ود شرکت سهامی اصی را برای معامله اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری تأسریس مرینماینرد.
بدیهی است آورده صاحب دارایی فکری میتواند یکی از اقسام دارایی های فکری مانند حق ا تراع،
طرح صنعتی ،عالمت تجاری ،و نرم افزارهای ا تراعی باشد که قربال بره نرام رود در مرجرع ثبرت
دارایی های فکری؛ به ثبت رسانیده است .با تشکیل شرکت ،دیگر شرکا مالکیت مستقیمی بر امروال
آن ندارند .اگر آورده صاحب دارایی فکری ،به عنوان مثال حق ا تراعی باشد که در گذشته در اداره
ثبت به نام ود ثبت کرده است ،با تشکیل شرکت سهامی اص مالکیت این دارایری بره شخصریت
حقوقی جدید منتقل میشود .حال باید دید که این انتقال مالکیت به چه صورتی انجام میگیرد.
به موجب بند «د» ماده  5قانون ثبت ا تراع ،طرح هرای صرنعتی و عالئرم تجراری مصروب ،1386
حقوق ناشی از ا تراع ثبت شده قابل انتقال است .از آنجا که با تشکیل شرکت سهامی آورده شررکا
در مالکیت شخص حقوقی جدید قرار میگیرد ،الزم است تا زمینه های انتقال مالکیت دارایری غیرر
نقدی به شرکت مورد بررسی قرار گیرد.
از میان عقودی که دارایی های فکری یا حقوق مرتبط با آنها منتقل میگردند ،تنها قرارداد واگذاری
است که با انعقاد آن «مالکیت دارایی فکری» از مالک آن به دیگری منتقل میشرود و منتقرل الیره
جانشین مالک میگردد و متمکن از انحاء تصرفات مادی و حقوقی در آن مریشرودInstitute of ( .

Intellectual Capital. (IC).
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 )Company Securities of India, 2014, 218بدین ترتیب هر چند در ظاهر صرفا آورده هرای
شرکا برای تشکیل شرکت ممزوج میشود؛ تنها زمانی شخص حقروقی مریتوانرد بره عنروان مالرک
تصرفاتی در آن انجام دهد که انتقال دارایی فکری به او به صورت یکری از طررق پریش بینری شرده
صورت گرفته باشد .به همین دلیل الزم است در ابتدا از طریق تنظیم سند رسمی در دفتر انه های
اسناد رسمی مالکیت حق ا تراع مزبور به شرکت سهامی منتقل شود .هر چنرد طبرق بنرد «الرف»
ماده  5همان قانون ،حقوق ا تراع ثبت شده منحصرا به مخترع تعلق دارد؛ اما با انتقرال کامرل ایرن
حقوق به شرکت ،شرکت سهامی اص تأسیسشده مالک این حقوق محسوب و تحت حمایت نظام
حقوق مالکیت فکری قرار میگیرد.
به موجب ماده  2اساسنامه نمونه فرابورس ایران برای شرکت سهامی اص مبتنی بر دارایی فکری،
این شرکت دارای دو حوزه فعالیت اصلی و فرعی واهد برود .موضروع فعالیرت اصرلی ایرن شررکت
سرمایه گذاری در انواع اموال منقول و تجاری سازی اقسام دارایی های فکری از قبیل حق ا ترراع،
طرح صنعتی ،عالمت تجاری ،آثار ادبی و هنری و نرم افزارهای رایانه ای است .عالوه بر این شررکت
دارای موضوعات فعالیت فرعی نیز میباشد که عبارت از بهره برداری ،استفاده ،تولید ،سا ت ،رید،
فروش ،عرضه ،ذ یره ،واردات و صادرات مواد اولیه و محصوالت مرتبط با موضوع شرکت مریباشرد.
طبق بند های اول و دوم ماده  15قانون ثبت ا تراع ،طرح هرای صرنعتی و عالئرم تجراری ،حقروق
ا تراع ثبت شده مورد حمایت شرامل سرا ت ،صرادرات و واردات ،عرضره بررای فرروش ،فرروش و
استفاده از فرآورده همچنین ذ یره به قصد عرضه برای فروش ،فروش یرا اسرتفاده از فررآورده ذکرر
شدهاست .بدین ترتیب با تشکیل بورس ایده دارایی فکری موضوع فعالیت شررکت سرهامی در برازار
سوم 1فرابورس قابل معامله میگردد و شرکت میتواند در این بازار پس از موافقرت کمیتره عرضره،
سهام ود را مورد معامله قرار دهد .پس از انجام معامله فرابورس مراتب را به مراجرع قرانونی اعرالم
مینماید .در این حالت شرکت برای تجاری سازی محصول فعالیت میکند .به عنوان مثال از دانرش
فکری در تولید کاال استفاده مینماید .در این زمینه انتقرال دهنرده دارایری فکرری بره شررکت نیرز
متعهد میگردد تا در زمینه موضوع فعالیت شرکت با آن رقابت نکند و تمرام حقروق آتری ناشری از
ثبت مستقل و تکمیلی دارایی های فکری مرتبط را نیز به این شرکت تأسیسشده منتقل نمایرد ترا

1

بازار سوم محل ایمنی برای معامالت عمده اوراق بهاداری است که امکان عرضه و پذیرش در فرابورس را ندارنرد .بردین
ترتیب سهام شرکت های سهامی اص که با نام بوده و قابل نقل و انتقال در بورس اوراق بهرادار نیسرتند در برازار سروم
فرابورس قابل معامله میباشند .معامله در این بازار مستلزم گذراندن فرآیند پذیرش نبوده و با انجرام تشرریفات اداری در
فرابورس امکان پذیر است.
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ریسکی از این بابت متوجه شرکت نشود؛ (محسنی )127 ،1392 ،و این شخصیت حقوقی به صورت
2
بی رقیب 1و بدون نیاز به مخترع یا مالک پیشین دارایی فکری بتواند فعالیت نماید.
کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز پیش از تصویب دستورالعملی در زمینه نقل و انتقرال
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی های فکری ،در صوص فعالیت این نروع شررکت هرا اعرالم نمرود کره
«مشارکت مالک دارایی فکری با بهره بردار به صورت دائم یا برای مدت یا مقردار معرین برر اسراس
قرارداد شرکت صحیح بوده و دارایی فکری به عنوان آورده شریک قیمت گذاری شرده و جرزو مرال
مشاع شرکت محسوب میشود» 3.در نتیجه مالک دارایی فکری که به اندازه کافی سرمایه مورد نیاز
برای تجاری سازی دارایی فکری ود را در ا تیار ندارد با تشکیل شرکت و به کارگیری آورده های
شرکای دیگر امکانات مادی الزم برای بهره برداری از دارایی فکری را به دست واهد آورد .عالوه بر
این با وجود قابلیت نقل و انتقال سهام این شرکت ،دارایی فکری از حالت رکرود رارج مریشرود و
حاصل بهره برداری از دارایی فکری هر چه باشد به تمام شرکاء سهامدار تعلق میگیرد.
در عمل هنگام ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها ،مالکیت دارایی فکری با تنظیم سند رسمی بره
نام شرکت به شخصیت حقوقی منتقل میگردد .حال از آنجا که به موجب ماده  3اساسنامه نمونره،
مدت شرکت نا محدود است ،نمیتوان با شررکت سرهامی راص تشرکیل شرده ،قررارداد واگرذاری
بخشی از حیث مدت تنظیم نمود؛ زیرا پس از اتمه این مدت و عدم تمایل مالک دارایی فکری بره
تمدید آن ،عمال شرکت موضوع اصلی فعالیت ود را از دست میدهد .این امر سبب افزایش ریسک
فعالیت شرکت میشود و با هدف تجاری سازی ایده از طریق تأسیس شرکت و سیاست های حراکم
بر بورس اوراق بهادار به طور کلی و فرابورس به طور اص همخوانی نردارد .همچنرین از آنجرا کره
1

تعهد به عدم رقابت یکی از اقسام حقوق ا القی مالکیت فکری است و تحت عنروان رقابرت غیرر منصرفانه ( Unfair
 )Competetionشنا ته می شود که از این طریق هیچ شخصی نباید تالش کند تا با عرضه فررآورده هرا یرا کاالهرای
ود در بازار به جای کاالی دیگری به وسیله تقلید یا جعل نام ،نشانه ،اندازه یا دیگر ویژگی هرای راص کراال یرا بسرته
بندی با مالک دارایی فکری رقابت نماید( .حکمت نیا)54 ،1384 ،
2
تعهد مالک ابتدایی دارایی فکری به شرکت سهامی اص ناظر بر عدم رقابت با آن از قسم تعهد به ترک فعل است کره
در صورت نقض آن ،شرکت میتواند ضمن اقامه دعوای حقوقی جهت الزام وی به ترک رقابرت ،سراراتی را کره از ایرن
طریق متحمل شده است از وی مطالبه کند .قسمت قابل توجه این سارات از دست دادن بازار یا حجم فرروش ( Loss
 )of Volumeاست که برای محاسبه آن میتوان میزان درآمد شرکت قبل و بعد از نقرض تعهرد را مقایسره و ارزیرابی
نمود.
3
برررررررر مرررررررور  1392/10/01سرررررررازمان برررررررورس و اوراق بهرررررررادار قابرررررررل دسترسررررررری در:
http://rdis.ir/NewsDetail.asp?NewsID=161
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حوزه فعالیت شرکت مطلق است ،واگذاری محدود از لحاظ مکان جغرافیایی نیز مطلوب نمریباشرد.
از طرف دیگر با توجه به تعهداتی که از مالک دارایی فکری ا ذ میشود و لزوم انتقال حقوق فرعری
دارایی فکری از جانب وی به شرکت ،نمیتوان انتقال دارایی فکری از طریق قرارداد واگذاری جزئری
از حیث مصادیق حقوق را در فرابورس ایران پذیرفت؛ زیرا هنگامی که مالک دارایری فکرری متعهرد
میگردد حقوق فرعی مرتبط با دارایی فکری را نیز به شرکت منتقل نماید ،به طریرق اولری متعهرد
است تا تمام حقوق اصلی مربوطه را نیز به شرکت واگذار نماید .در نتیجه به نظر میرسرد واگرذاری
مطلق و کلی است.
 -2عرضه مستقیم و بی واسطه اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
در این روش متقاضی در واست واگذاری و انتقال قطعی و همیشرگی کلیره حقروق ناشری از ثبرت
دارایی فکری را طرح میکند .در این راستا مقرررات «دسرتورالعمل سرپرده گرذاری و معاملره اوراق
بهادار مبتنی بر دارایی فکری در فرابورس ایران» و مقررات «دستورالعمل اجرایی معامالت مبتنی بر
مذاکره اوراق بهادار در فرابورس ایران» حاکم میگردد .برای این منظور ابتدا مالرک دارایری فکرری
طبق ماده  1دستورالعمل سپردهگذاری و معامله اوراق بهادار مبتنی بر دارایری فکرری در فرابرورس
ایران تعهد نامه ای را امضا مینماید و به موجب آن در واستِ ممنوع و متوقف نمودن نقل و انتقال
دارایی مذکور را به مرجع ثبت اعالم میدارد 1.پس از آن برا تکمیرل فررم در واسرت قابرل معاملره
نمودن اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری ،هر گونه ا تیار انتقال آن در ارج از فرابورس را از ود
سلب و ساقط مینماید .فرابورس نیز متعاقبا اصرالت سرند مبثبرت مالکیرت دارایری فکرری را مرورد
بررسی قرار می دهد و همزمان با این استعالم برای این که دارایی فکرری توسرط مالرک آن نقرل و
انتقال نیابد ،تعهد نامه ای که عرضه کننده (مالک دارایی فکری) تکمیل نموده بود بره مرجرع ثبرت
ارسال مینماید .بدین ترتیب تا زمان اعالم فرابورس دارایری فکرری قابلیرت نقرل و انتقرال نخواهرد
داشت.
1

مالک دارایی فکری فرمی که حاوی تعهد آتی است تکمیل و امضاء می نماید « :اینجانب  .......مالک ا تراع با نام ........
که به شماره ثبت  .......در اداره کل مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است ،متقاضری عرضره ا ترراع رود از طریرق برازار
دارایی فکری فرابورس ایران می باشم .بدین وسیله با امضای ذیل این اقرارنامه ضمن تقاضای انتشار طررح کسرب و کرار
تهیه شده توسط  .......از طریق سایت رسمی فرابورس ایران ،موافقت و رضایت بری قیرد و شررط رود را جهرت انتشرار
اطالعات مزبور اعالم می نمایم .بدیهی است فرابورس ایران هیچ گونه مسئولیتی در صوص هر گونره اسرتفاده یرا سروء
استفاده اشخاص ثالث از اطالعات منتشره نداشته و بدین وسیله حق هر گونره اعترران نسربت بره انتشرار طررح مزبرور
توسط فرابورس ایران را از ود سلب و اسقاط می نمایم».
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معامله اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری توسط کارگزاران و بره روش مرذاکره صرورت مریگیررد.
طبق ماده  1دستورالعمل اجرایی معامالت مبتنی بر مذاکره اوراق بهادار در فرابورس ایران ،متقاضی
(عرضهکننده) باید برای حضور در مذاکره ،فرم در واست شرکت در مذاکره را تکمیرل و در مهلرت
مقرر ارائه نماید .مذاکره بر اساس شرایط مذاکره صورت میگیرد .پس از اتمه مهلت ارائره تقاضرا،
تقاضا هایی که با شرایط مذاکره منطبق باشند توسط کارگزار عرضه کننده به فرابورس برای رقابرت
معرفی میشوند .شیوه رایجی که برای معامله طبق این روش به کار بسته میشود ،انتقرال قطعری و
همیشگی دارایی فکری از طریق بیع یا صلح حقوق مالی است.
کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار انتقال قطعی و همیشگی دارایی فکری را از طریق بیع یرا
صلح حق مالی صحیح میداند؛ 1اما نهایتا این کمیته پس از ارائره گرزارش از اولرین معاملره دارایری
فکری در بورس ایده 2،نسبت به معامله این قبیل اوراق این گونره بیران داشرت ... « :کمرا ایرن کره
صاحب دارایی فکری میتواند در قالب قرارداد معاوضه یا مصرالحه آن را بره صرورت قطعری واگرذار
نماید» 3.دستورالعمل سپرده گذاری اوراق بهادار مبتنی بر دارایی های فکری نیز متقاضیِ عرضه یرا
عرضه کننده را «فروشنده» طاب میکند .همچنین گفته شده اسرت کره قررارداد هرای واگرذاری
عموما و نه لزوما بخشی از یک قرارداد رید هستند )WIPO, 2004, 92( .حال آیا عمرل حقروقی
که به موجب آن دارایی فکری منتقل می گردد واقعا بیع یا صلح حق مالی است؟
ماده  338قانون مدنی بیع را « تملیک عین در مقابل عون معلوم» میدانرد .همچنرین مراده 758
قانون مدنی « صلح در مقام معامالت» را جایز دانسته است .بدین ترتیب از آنجا که ممکن اسرت در
قابلیت بیع حق تردید ایجاد شود میتوان با انعقاد عقد صلح اثر انتقال مالکیرت حرق بره دیگرری را
تحصیل نمود؛ در عین حالی که شرایط و احکام اص عقد بیع بر آن بار نمیگرردد .برا ایرن وجرود
آنچه مسلم میباشد این است که قرارداد های حوزه دارایی های فکری ،قرارداد های اصی هسرتند
که عقود سنتی موجود برای معامله آنها مناسب نیستند .حال با این فررن شایسرته اسرت ماهیرت
قرارداد های مورد استفاده در بورس ایده تحلیل گردد.

1

برررررررر مرررررررور  1392/10/01سرررررررازمان برررررررورس و اوراق بهرررررررادار قابرررررررل دسترسررررررری در:
http://rdis.ir/NewsDetail.asp?NewsID=161
2
در این گزارش آمده است که بر ی دفاتر اسناد رسمی ،واگذاری مجوز بهره برداری از مالکیت فکری برای مدت معرین
را با عنوان قرارداد مجوز بهره برداری ثبت می کنند و از مصادیق ماده  10قانون مدنی مری داننرد .ر.ک .صرورت جلسره
کمیته تخصصی فقهی ،سال هشتم ،جلسه شماره  91مور .1393/4/4
3
صورت جلسه کمیته تخصصی فقهی ،سال هشتم ،جلسه شماره  91مور .1393/4/4
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گروهی از حقوقدانان میکوشند تا حقوق دارایی های فکری را مصداق حق بر اعیان بداننرد؛ (جعفرر
زاده )95 ،1389 ،اما هیچ گاه مشخص نمیکنند که این حقوق با کدام یک از مصادیق حقوق عینی
مذکور در ماده  29به بعد قانون مدنی قابل تطبیق است .برا ایرن توصریف اگرر قررارداد واگرذاری را
ماهیتا بیع بدانیم با این ایراد مواجه میشویم که طبق ماده  338قانون مدنی مبیع میبایست لزومرا
« عین» باشد؛ در حالی که در حوزه دارایی های فکری اساسا عینی موجود نیست .با ایرن وجرود در
پاسخ به این ایراد میتوان گفت:
اوال غالب عقود در اسالم امضایی هستند .بدان معنا که شارع مقدس شیوه رایجی را که میان مرردم
وجود داشته تأیید نموده است .بنابراین محتمل است تعریف بیعی که فقها و به دنبال آنان قانونگذار
از بیع ارائه داده اند ،ناظر به مورد غالب باشد .بدین ترتیب این تعریف مانع از آن نیست که بیع سایر
اموال از جمله حقوق مالی را صحیح تلقی نکنیم .کما این که در کتب فقهی نمونه هایی از بیع حرق
مورد توجه فقها قرار گرفته است .به عنوان مثال به شافعی نسبت داده شده که بیع « حرق سرا تن
بنایی فوق بنای دیگر» را پذیرفته است 1.عالوه بر این بیع « حق ا تصاص» که مصداق یکری دیگرر
از حقوق است از منظر فقها پذیرفتره شرده اسرت( .حلری 411 ،1388 ،و منتظرری 189 ،1409 ،و
بحرانی )143 ،1428 ،فقهای دیگری نیز مصادیق حقوق مانند « حق تصرف» یا « حق اولویرت» را
از طریق بیع قابل نقل و انتقال دانستهاند( .نراقری 233 ،1415 ،و احمردی میرانجی 188 ،1424 ،و
جمعی از پژوهشگران )260 ،1423 ،همچنین بر ی دیگر از فقها با توجره بره ارزش مسرتقلی کره
بر ی از حقوق از اعیان ارجی مانند زمین پیدا میکنند بیع « حق مرور» « ،حق شرب» و « حق
مسیل» و « حق آب» را به تبعیت از بیع زمین صحیح میداننرد( .نجفری 181 ،1359 ،و لنکرانری،
 )359 ،1425قابلیت بیع « حق تحجیر» نیز مورد بحث قرار گرفته است و طبق یک نظر بیرع ایرن
حق نیز جایز است( .لنکرانی )218 ،1429 ،تمام مصادیقی که ذکر شد همگی معدود مواردی بروده
اند که هر کدام از آنها در دوره زمانی اصی شیوع داشتند و این امر مانع از آن نمیشود که مسائل
مستحدثه را از شمول حکم ارج بدانیم .کما این که فقهای امامیه موضروعات حروزه دارایری هرای
فکری و حمایت از پدید آورندگان را از زمره « مسائل مستحدثه» بره شرمار آوردهانرد( .جعفرر زاده،
 )67 ،1385بدین ترتیب همان طورکه از منظر فقها امروزه بیع حق امری متعارف و عقالیی است و
حتی بر ی فقها راه مناسب انتقال بر ی حقوق مانند « حق سرقفلی» را استفاده از قالرب حقروقی
بیع دانسته انرد ( ،مینری 32 ،1421 ،و مکرارم شریرازی )15 ،1425 ،بنرابراین مریتروان قررارداد
1

« قال بعض الشافعیّة :بیع سطح البیت أو علوّه للبناء بثمنٍ معلوم هو بعینه بیع حقّ البناء على ملکه»( .حلری،1414 ،
)81
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واگذاری را نوعی عقد بیع دانست .با همه این اوصاف در پاسخ به این استدالل باید گفرت مصرادیقی
که در قالب « بیع حق» توسط فقها مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند همگی از جمله حقوق عینی
هستند؛ این در حالی است که دارایی های فکری مصداق حق غیر عینی است.
ثانیا با وجود تمام نظریاتی که پیرامون مفهوم « عین» موجود است ،بر ی معتقدند منظرور از عرین
« اصل مال» است .بنابراین ارجی و یا قابل اشاره بودن مال مد نظر قانونگذار نبوده است( .کریمی،
)318 ،1387
همچنین تلقی از عین به عنوان شیئی مادی و ملموس و قابل اشاره حسیه ریشه در تعاریف قدیمی
مقتبس از حقوق روم دارد که سپس وارد حقوق فرانسه شده و از طریق ترجمه وارد نظرام حقروقی
ایران گشته است .این برداشت از عین در روزگار گذشته کامال متناسرب برا اوضراع و احروال همران
اعصار بوده است؛ (سعیدی )14 ،1387 ،اما امروزه با گسترش دایره اموال ،همگان اموال غیرر مرادی
و غیر ملموس را در کنار اموال مادی قرار میدهند (سلطانی و ا وان هرزاوه )146 ،1391 ،و گراهی
اوقات برای اموال غیر مادی ود مانند سهام شرکت ها ارزش بیشرتری قائرل مریشروند و حاضررند
برای آنها بهای بیشتری بپردازند .همچنین بر ی از فقهای معاصر نیز در صوص معرامالت دارایری
های فکری این گونه بیان میدارند که « کلمة بیع زمانى به معناى نقل اعیان یا تبادل مال برا مرال
بود؛ ولى پدید آمدن شرایط جدید و پیدایش حقوق و مالکیت هاى معنوى سربب شرده کره فهمرى
جدید از بیع پیدا شود که بر معاوضة حقوق نیز صادق باشد؛ مانند بیع « حقّ سرقفلى» ،یا فروش «
حقّ نشر» « ،حقّ ا تراع» « ،حقّ ترألیف» و ماننرد آن»( .مکرارم شریرازی )280 ،1427 ،بنرابراین
امروزه دیگر عین آن شیء مادی ،محسوس و ارجی نیست؛ بلکه مفهروم موسرعی دارد کره امروال
مادی و غیر مادی را در بر میگیرد .بدین ترتیب هر چند حق از مصرادیق عرین معرین نیسرت؛ امرا
فقها بیع مصادیقی از آن را پذیرفتهاند .عدم ذکر دیگر مصادیق حرق بره معنرای منرع معاملره آنهرا
نیست؛ بلکه سایر حقوق در زمانه آنان شیوع چندانی نداشته است .در نتیجه اگر در آن دوره زمرانی
بیع حق اولویت یا حق ا تصاص امکان پذیر بوده است امروزه نیز بیع دارایی های فکری که از دیگر
اموال غیر مادی و غیر ملموس هستند نیز امکان پذیر است .در پاسخ به ایرن اسرتدالل بایرد گفرت
الزم است حق دارای متعلق ارجی و یا اعتباری -انتزاعی باشد .این در حالی است که متعلق حرق
فکری دانش ،اطالعات و ایده های القانه است که با مال ارجی و اعتباری تفاوت دارد.
بنابراین شاید بتوان مسامحتا پاسخ های ارائه شده را توجیهکننده بیع بودن ماهیت قرارداد واگذاری
دانست؛ اما باید به این نکته مهم توجه نمود که اوال متعلق حق فکری عین رارجی نیسرت و ثانیرا
مهم ترین اثر این همانی بین این دو عقد ،حمل آثار حقوقی یکی از آنهرا برر دیگرری اسرت .بردین
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ترتیب به محض این که قرارداد واگذاری ،بیع دانسته شود مجموعه آثار عقد بیع همچرون یرارات
اصه بیع مانند یار تأ یر ثمن یا یار مجلس بر آن بار میشود .همچنرین قواعرد بیرع فضرولی،
ضمان درک ثمن و امثال آنها در قرارداد واگذاری نیز جاری میگردد .این در حالی است که قرارداد
واگذاری عقد اص حوزه دارایی های فکری است که بازاری با ویژگی های اص و سیاسرت هرایی
کالن دارد که نمیتوان با قواعد سنتی موجود نیاز هرای آن را برطررف نمرود .برا ایرن اوصراف بیرع
دانستن ماهیت قرارداد واگذاری چندان مناسب به نظر نمیرسد.
همچنین کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ،قررارداد واگرذاری را مصرداق معاوضره دانسرته
است .معاوضه در معنای عام هر عقدی است که در آن عوضین معامله و مبادله میگردند .بدین معنا
هر عقدی که در آن عوضینی اعم از وجه نقد ،کاال یا منفعرت در مقابرل هرم معاملره گردنرد نروعی
«معاوضه محض» است( .طوسی )249 ،1387 ،در این معنای عرام قررارداد واگرذاری نیرز معاوضره
محسوب میشود زیرا طرفین دو عون را به یکدیگر منتقل میکنند .برا ایرن اوصراف ایرن تعبیرر از
قرارداد واگذاری احکام و آثار این نقل و انتقال را بیان نمیکند.
« معاوضه در معنای ا ص» عقدی است کره بره موجرب آن دو طررف دو عرون را برا هرم مبادلره
میکنند و تفاوت آن با بیع در دو چیز است .اول این که قصرد متعراملین در ایرن دو عقرد متفراوت
است و دوم این که در عقد بیع ثمن یا معون وجه نقد است؛ در حالی که در معاوضه معوَن کاال یا
جنس است .با این اوصاف قرارداد واگذاری نمیتواند معاوضه باشد؛ زیرا که:
اوال معامله در فرابورس ایرران ترابع تشرریفات و نظامرات راص رود اسرت و مقرراتری همچرون
«دستورالعمل سپردهگذاری اوراق بهادار مبتنی برر دارایری هرای فکرری» و «دسرتورالعمل اجرایری
معامالت مبتنی بر مذاکره اوراق بهادار در فرابرورس ایرران» برر آن حکمفرماسرت .روش معاملره در
فرابورس ایران مبتنی بر مذاکره است با این وجود کارگزاران عرضهکننده و متقاضیِ رید بر اساس
ساز و کارهای موجود در فرابورس ایران عمل میکنند .در هیچ کدام از مقررات یاد شده به موضروع
معاوضه دارایی های فکری اشاره نشده است.
ثانیا قصد متعاملین در فرابورس ایران معاوضه دارایی فکری با کاال نیست؛ بلکه متقاضری عرضره برا
گزینش ساز و کار معامله در فرابورس و با علم به مقررات حاکم بر آن به دنبال آن است تا در مقابل
دارایی فکری وجه نقد متناسبی دریافت دارد .از این رو بر اسراس روش مرذاکره ،امکران چانره زنری
میان طرفین به وجود میآید .همچنین حتی اگر طررفین بخواهنرد در مقابرل دارایری فکرری کراال
پردا ته شود ،این توافق به علت مغایرت برا مقرررات امرری حراکم برر تسرویه و پایاپرای معرامالت
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کانلمیکن تلقی میشود؛ زیرا این توافق قانونی نیست و به علت مغایرت با بند  3مراده  232قرانون
مدنی مصداق شرط نا مشروع بوده و باطل و غیر مبطل است؛ زیرا مقررات قانونی موجود در قروانین
یا آییننامه ها همگی مصادیق شرط ضمنی محسوب میشوند که در فرن عردم مخالفرت یرا عردم
توافق صریح یا ضمنی الف آن توسط طرفین ،بر روابط قراردادی آنان تحمیل مریگرردد( .محقرق
داماد )285 ،1393 ،از طرف دیگر از آنجا که معامله در فرابورس تابع شرایط و مقررات اص اسرت
و جز در مواردی که امکان توافق صوصی طرفین پیرامون آن وجرود دارد ،متضرمن قواعرد امرری
است و نظم اقتصادی معامالت بورس و اوراق بهادار چنین اقتضا مینماید؛ لرذا طررفین نمریتواننرد
الف آن توافق کنند و در فرن توافق نیز از آنجا که این توافرق غیرر مشرروع اسرت ،باطرل تلقری
میگردد .بنابراین گویی شرطی از ابتدا در قرارداد درج نشده است و مقررات موجود در دستورالعمل
به صورت بال معارن باقی میماند .بدین ترتیب در مقابل انتقال دارایری فکرری لزومرا سرند تسرویه
نقدی یا تسویه ارج از پایاپای پذیرفته میشود.
کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین قررارداد واگرذاری را مصرداق مصرالحه دانسرته
است .صلح عقدی است که قابلیت انعقاد در مقام سایر عقود را دارد .با این وجود نمیتوان هر زمران
که در تفسیر قراردادی ابهامی ایجاد شد به سراغ عقد صلح رفت.
عنصر سازنده هر عقدی قصد متعاقدین است .حال آیا عرضه کننده دارایری فکرری بره دنبرال صرلح
دارایی فکری ود بوده است؟ ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که جوهره عقد صلح تسالم و سرازش
است( .کاتوزیان )377 ،1388 ،در حقیقت عقد صلح نهاد حقروقی اسرت کره افرراد بره موجرب آن
منازعات فعلی یا احتمالی آینده ود را حل و فصل میکنند .بنابراین با توجره بره قصرد متعاقردین
نمیتوان عقدی را به قصد آنان نسبت داد که انشای ایجاب و قبول آن را اراده نکردهاند.
با این اوصاف میتوان گفت عقود معین محصور در همان عقود چندگانه آشنایی نیستند که در طول
سالیان متمادی شنا ته شدهاند؛ بلکره حسرب نیازهرا و اقتضرائات روز عقرود جدیرد دیگرری برروز
مییابند که هر کدام برای رفع نیازی لق و شناسایی شدهاند .نمونه این دسته از عقود را مریتروان
در بازار سرمایه مشاهده نمود .به عنوان مثال طبق بند  11ماده  1قانون برازار اوراق بهرادار قررارداد
های نوینی وارد عرصه معامالت بورس و اوراق بهادار شدند که از جمله آنها میتوان به قرارداد آتری
و یا قرارداد ا تیار معامله اشاره نمود .هر چند ادبیات فقهی گسترده ای به وجود آمد تا ایرن دسرته
از عقود را همان عقود فقهی موجود مانند بیع سلف ،استصناع یا جعاله معرفی کند و یا حتی بر ری
نظر به حذف این دسته از عقود داشتند و با انتقاداتی همچون ربوی بودن ،غرری یرا ضررری برودن،
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تشبیه آنها به بیع عربون و امثال 1آن سعی داشتند عقود جدیرد را کره اقتضرای نیراز هرای تجراری
موجود بودند به حاشیه برانند ،حذف کنند و یا حداقل آنها را همان عقود سابق موجرود بداننرد؛ امرا
نهایتا این عقود جدید بر اساس دستورالعمل های متعردد سرازمان برورس و اوراق بهرادار و شرورای
عالی بورس همچنان با شرایط و سا تار منحصر به فرد ود باقی ماندند.
چنین استداللی در بازار دارایی های فکری هم کاربرد دارد « .واگذاری» یرک قالرب حقروقی و یرک
قرارداد جدید اص انتقال مالکیت دارایی های فکری است .ممکن است گفته شود که سرایر عقرود
تملیکی میتوانند عملکرد مشابهی با این قرارداد داشته باشرند؛ در نتیجره نیرازی بره عقرد قررارداد
جدیدی احساس نمیشود با این حال باید گفت هر قرارداد برای رفع نیاز اصی به وجرود مریآیرد.
حوزه دارایی های فکری نیز ابزار های اص ود را میطلبد.
از طرف دیگر نمیتوان واگذاری را ماهیتا یرک قررارداد صوصری موضروع مراده  10قرانون مردنی
دانست؛ زیرا که در این صورت جز قواعد عمومی قرارداد ها که مبانی انعقراد هرر قرراردادی هسرتند
حکم مشخصی در صوص سایر آثار این عقد در ا تیار نداریم و همین امر سبب می شود تا نسربت
به آنچه با انعقاد قرارداد واگذاری در بازار دارایی های فکری ر میدهد با الء مواجه باشیم .بردین
ترتیب عقدی مهم را بدون تعیین آثار اساسی آن رها سا ته ایم که این امرر رالف سیاسرت هرای
کالن حمایت از دارایی های فکری است .بدین ترتیب به نظر میرسد قرارداد واگذاری دارایری هرای
فکری یک عقد معین است که در حوزه دارایی های فکری به کار بسته میشرود و قصرد متعاقردین
نیز انعقاد یک قرارداد واگذاری و نه عقد دیگری است .نهایترا برر قانونگرذار اسرت کره عررف عملری
موجود میان معامله گران این بازار را شناسایی کند و قانون متناسب با آن را تدوین نماید.

1

برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک :حسینی ،سید محمد ،قرارداد آتری و چرالش هرای فقهری آن ،مجلره مطالعرات
اقتصاد اسالمی ،شماره سه ،پاییز و زمستان  ،1388ص  108و همچنین رضایی ،مجیرد ،بررسری فقهری ابزارهرای مرالی
مشتقه ،مجله اقتصاد اسالمی ،دوره سوم ،پاییز  ،1382صص  41و  42و همچنین عبیداهلل ،عصمت پاشا ،فلسرفه و سریر
تکاملی ابزارهای مالی مشتقه و دیدگاه فقهی ،ترجمه صالح آبادی ،علی ،مجله اقتصاد اسالمی ،شماره نهرم ،بهرار ،1382
ص  138و همچنین معصومی نیا ،غالمعلی ،بررسی فقهی ابزارهرای مشرتقه ،مجلره جسرتارهای اقتصرادی ،دوره سروم،
شماره ششم ،پاییز و زمستان  ،1385ص .176
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 -3عرضه حق بهره برداری اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری به صورت محدود
در این روش حق بهره برداری اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری به دو طریق اما به صورت محدود
منتقل میشود .در روش اول حق بهره برداری برای « مدت زمان معین» بره طررف مقابرل منتقرل
میشود و در روش دوم حق بهره برداری برای « مقدار معین» به متقاضی منتقل میشود.
حال ماهیت حقوقی این قرارداد ها چیست؟ در مراده  10قرانون نمونره پیشرنهادی -قررارداد هرای
مالکیت فکری آمده است که قرارداد های لیسانس انحصاری دارایی های فکری که لیسرانسگیرنرده
انحصاری را مالک حق یا ذی حق میسازد تا حدیکه با قرارداد واگذاری قابل مقایسه باشد ،مقررات
قرارداد واگذاری بر چنین لیسانسی حکمفرما میشود )Brennan et al, 3( .ممکن است گفته شود
در این روش ها دارایی فکری منتقل نمیشود؛ بلکه صرفا نفس اوراق بهادار انتقال مییابد .در پاسرخ
باید گفت به موجب بند  24ماده  1قانون بازار اوراق بهادار ،اوراق بهادار « هر نوع ورقه ای است کره
متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد» .در نتیجره ایرن اوراق
حکایت از آن دارد که دارنده از حقوق ناشی از دارایی فکری بر وردار اسرت .در واقرع دارایری هرای
فکری اموال محسوسی نیستند که در ا تیار داشتن نفس آنها ارزش داشته باشد؛ بلکه آنچره ارزش
دارد مجموعه ای از حقوق است که تنها به دارنده آن تعلق دارد و اوراق بهادار نیز مبرز ارجی این
حقوق هستند که نقل و انتقال مییابند و به مالک این اوراق اجازه میدهند از حقوق مالی آن بهرره
برداری نماید .در نتیجه این که در فرابورس ایران صررفا اوراق بهرادار منتقرل مریشرود مرانع از آن
نیست که منتقل الیه از حقوقی که مالک دارایی فکری داشته است بهره مند گردد.
قالب حقوقی که برای این قسم انتقال در نظر گرفته شده است قرارداد واگذاری است؛ اما بر رالف
روش دوم که در آن واگذاری مطلق 1اسرت و مالکیرت منتقرل مریگرردد ،در روش سروم واگرذاری
جزئی 2است .واگذاری جزئی به سه اعتبار قابل تصور است -1 :به اعتبار زمان  -2بره اعتبرار مکران
 -3به اعتبار مصادیق حق ها .ماده  51آیین نامه اجرایی قانون ثبت ا تراعات ،طرح های صرنعتی و
عالئم تجاری نیز انواع واگذاری کلی و جزئی (به اعتبار مکان) را به رسمیت شنا ته است .واگرذاری
که از طریق فرابورس ایران صورت میگیرد تنها در یک شق با این تقسیم بنردی تناسرب دارد و آن
حالت واگذاری حق بهره برداری برای زمان معین است که به موجب آن عرضره کننرده ،حرق بهرره
برداری از دارایی فکری ود را برای مدت زمان معین به متقاضی منتقل میکند.

Total Assignment.
Partial Assignment.
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همچنین فرابورس ایران نوع دیگری از واگذاری های بخشی را به کار گرفته است که به موجرب آن
حق بهره برداری از دارایی فکری برای مقدار یا تیراژ معین به منتقل الیه منتقرل مریشرود .در ایرن
قسم منتقل الیه میتواند تنها در مقدار معینی از تولیدات ود از دارایی فکری استفاده کند .چنرین
حقی در بازار بین المللی دارایی فکری آمریکا از طریق قرارداد لیسانس منتقل میگشرت .واگرذاری
جزئی نیز از این حیث که مالکیت اصل دارایی فکری بره واگرذار شرونده منتقرل نمریشرود و تنهرا
حقوقی از آن به وی انتقال مییابد و منتقل الیه محدودیت هرایی دارد (شریفر و همکراران،1384 ،
 )105با قرارداد لیسانس مشابهت دارد .در این قسم واگذار شونده تنهرا مریتوانرد بره همران تعرداد
اوراق بهاداری که معامله کرده و از این طریق مجاز شده است ،از دارایی فکری بهره برداری کند.
کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در صوص این قسرم از معاملره اوراق بهرادار مبتنری برر
دارایی فکری بیان میدارد « :ماهیت قرارداد واگذاری مجوز بهره برداری که در بازار دارایری فکرری
مطرح است و به موجب آن صاحب دارایی فکری ،مجوز بهره برداری ود را در مقابل مبلغی معرین
برای مدت زمان معین یا برای تولید تیراژ معین ،به دیگری واگذار میکند ،از منظر فقهی مریتوانرد
1
قرارداد معاوضه یا مصالحه باشد و اشکالی ندارد».
اگر معاوضه در معنای عام مد نظر باشد واگذاری های بخشی هم معاوضه محسوب میشوند .امرا در
اینجا نیز بنا به استدالل های پیشرین قررارداد واگرذاری ،عقرد معاوضره در معنرای ا رص نیسرت.
همچنین باید اضافه نمود که در این روش قرارداد واگذاری به صورت جزئی منعقد شده اسرت .ایرن
انتقال از دو جهت قطعی و همیشگی نیست و به اعتبار مقدار و مردت مروقتی اسرت؛ در حرالی کره
معاوضه از منظر سابقه فقهی هیچ گاه در مقام انتقاالت موقتی بره کرار نمریرفتره؛ بلکره کرارکردی
همچون بیع داشته است و منتقل الیه برای همیشه مالک عین و منفعت مال مورد معاوضه قرار می
شده است .بدین بیان عقد معاوضه و مبادله کاال به کاال نیازهای ابتدایی انسان را برآورده میسرا ته
است .بنابراین معاوضه قالب حقوقی مناسبی برای انتقال جزئی دارایی های فکری نیست .همچنرین
بنا به استدالل هایی که در واگذاری مطلق بیان شد ،عقد صلح قالب حقوقی مناسبی برای واگرذاری
جزئی نمیباشد .حال پرسش قابل طرح آن است که آیا واگذاری هرای بخشری ماهیترا عقرد اجراره
هستند؟
کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در این صوص بیان میدارد کره « واگرذاری حرق بهرره
برداری از دارایی فکری برای مدت یا مقدار معین به عنوان قرارداد اجاره محل تردیرد اسرت و قررار
1

صورت جلسه کمیته تخصصی فقهی ،سال هشتم ،جلسه شماره  91مور .1393/04/04
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شد از مراجع استفتاء شود» 1.طبق ماده  466قانون مدنی « اجاره عقدی است کره بره موجرب آن
مستأجر ،مالک منافع عین مستأجره میشود» .همچنین طبق ماده  467قانون مدنی « مورد اجراره
ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد» .بدین ترتیب اگر اشیاء را در معنای چیزهرا بردانیم و آن
را به مصادیق مادی و ارجی محدود نکنیم ،دارایی فکری یکی از مصادیق آن است .بنابراین از آنجا
که با انتقال اوراق بهادار ،دارایی موضوع این اوراق در عالم ارج منتقل نمیشود؛ بلکه مجموعره ای
از حقوق قانونی دارای ارزش اقتصادی و قابل حمایت آن منتقل میگردد که به واسطه آنهرا دارایری
فکری نمود ارجی پیدا میکند؛ لذا میتوان واگذاری بخشی را نیرز کره بره اعتبرار مردت و مقردار
منعقد میشود نوعی عقد اجاره دانست .شاید یکی از دالیل تردید کمیتره فقهری در صروص اجراره
بودن قرارداد واگذاری بخشی این باشد که اجاره عقدی تملیکری اسرت و مسرتأجر در مردت اجراره
مالک منفعت میشود .همچنین در واگذاری بخشی به اعتبار مقدار که در آن مدت تعیین نمیشرود
اجاره قابلیت بحث ندارد .در پاسخ به این استدالل میتوان گفت:
اوال در واگذاری بخشی علقه مالکانه مالک دارایی فکری نسبت به آن همچنان باقی مریمانرد منتهرا
در جزیی از آن حقوق انتقال صورت میگیرد و این انتقال حق چیزی بیش از اباحه انتفاع یا اذن در
انتفاع صرف است؛ زیرا قرارداد واگذاری ماهیتا یک عقد تملیکی است هر چنرد ایرن تملیرک نراقص
است و به اعتباری محدود شده است .در عقد اجراره نیرز مالرک عرین صررفا منفعرت آن را منتقرل
میکند؛ ولی همچنان عین مال در مایملک وی قرار دارد .اگر حقوقی که مجوز انرواع بهرره بررداری
های قانونی از دارایی فکری است را منفعت آن بدانیم در آن صرورت انتقرال آنهرا در قالرب قررارداد
واگذاری بخشی به عقد اجاره شباهت پیدا میکند .بدین ترتیب اگر منفعت انه ،سکونت یا منفعت
پول ،قدرت رید و منفعت انسان ،کار وی باشد باید پرسرید کره منفعرت دارایری فکرری چیسرت؟
منفعت مسلم دارایی فکری مانند حق ا تراع انواع بهرره بررداری هرای انحصراری و تحرت حمایرت
قانونی دارنده آن است .حال اگر این بهره برداری هرا بره صرورت جزئری از حیرث زمران ،مکران یرا
مصادیق حق ها به دیگری منتقل شود در عین حالی که مالک دارایی فکری همچنان علقره مالکانره
ود را حفظ کرده است ،میتوان قرارداد مزبور را نوعی عقد اجاره دانست.
ثانیا ممکن است گفته شود در عقد اجاره الزم است تا مدت مشخص شرود؛ امرا در قسرم واگرذاری
بخشی به اعتبار تعداد ،طرفین مدتی را تعیین نمیکنند؛ در نتیجه طبق ماده  468قانون مدنی کره
مقرر میدارد « در اجاره اشیا مدت باید معین باشد و اال اجاره باطل است» چنین عقردی از درجره
1

برررررررر مرررررررور  1392/10/01سرررررررازمان برررررررورس و اوراق بهرررررررادار قابرررررررل دسترسررررررری در:
http://rdis.ir/NewsDetail.asp?NewsID=161
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اعتبار ساقط است .در پاسخ به این ایراد میتوان گفت تعیین مدت شایع ترین طریق تعیین ضرابطه
مقدار قابل استفاده است و حکمت آن این بوده است که جهل طرفین بر طرف گردد و از ایرن بابرت
دچار غرر نشوند .به همین جهت در ماده  469قانون مدنی قانونگذار بیان میدارد « :مردت اجراره از
روزی شروع میشود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشرده باشرد از
وقت عقد محسوب است» .در اینجا نیز قانونگذار از قدر متریقن قررائن موجرود بررای تعیرین مردت
استفاده مینماید و در فرن سکوت طرفین ابتدای مهلت را تاریخ انعقاد عقد میداند و بدین وسریله
در صدد رفع جهل طرفین است تا به غرر منتهی نشود .بدین ترتیب اگر بتوان مقدار قابل استفاده را
از طریق دیگری مانند تعداد دفعات قابل استفاده مضبوط نمود به نحوی کره جهرل طررفین مرتفرع
گردد ،دیگر توجیهی وجود ندارد تا قرارداد مزبور را باطل بدانیم؛ زیرا هر چند مدت مشخص نیست؛
اما هر دو طرف عقد میدانند که بهره برداری محدود است .بدین ترتیب اگرر تنهرا  500ورقره اوراق
بهادار حق ا تراعی منتقل شده باشد ،منتقل الیه میتواند صرفا از همران تعرداد در تولیردات رود
استفاده نماید .چنین هدفی در بورس دارایی های فکری آمریکا از طریرق قررارداد لیسرانس محقرق
میگشت و از آنجا که قرارداد لیسانس ماهیتا عقد تملیکی نیست این انتقال و تفسیر آن چنردان برا
مشکل مواجه نمیشود.
بنابراین اگر همچنان به ظاهر الفاظ به کار برده شده توسط قانونگذار براقی بمرانیم نمریتروانیم بره
مسائل جدیدی که نیازمند حل و فصل هستند پاسخ مناسبی دهیم .با این اوصاف قرارداد واگرذاری
بخشی به اعتبار مقدار قابل استفاده را نیز میتوان به نوعی به عقد اجاره نزدیک دانست.
با همه این اوصاف با توجه به این که بازار دارایی های فکری یک بازار اص است و نیازمنرد قواعرد
بومی ود میباشد تمایل بر آن است که قواعد بازاری ایرن معرامالت اسرتخراج گردنرد .در همرین
راستا تشبیه این قرارداد ها به عقود معین موجود راهکار چندان مناسبی به نظرر نمریرسرد .بردین
ترتیب هر چند میتوان با ارائه توجیهاتی قرارداد واگذاری را در اقسرام متنروعی کره دارد ،نروعی از
عقود معین موجود دانست اما همچنان مشکالت عملی ناشی از عدم تناسرب قواعرد حقروقی عقرود
موجود با عقود مبنایی بازار دارایی های فکری پا برجاست.
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نتیجه گیری
ارزش اقتصادی دارایی های فکری به قابلیت تجاری سازی آنهرا بسرتگی دارد .از ایرن روی یکری از
اهداف قانونگذاران این حوزه فراهم آوردن شرایطی است که به موجب آن مخترعین بتوانند ،دارایری
های فکری ود را وارد بازار حقیقی فعالیت های اقتصادی نمایند .در همین راسرتا برورس ایرده در
فرابورس ایران در راستای ماده  17قانون برنامه پنجم توسعه ،معامله اوراق بهادار مبتنی برر دارایری
های فکری را به راه اندا ت و ساز و کارهای قانونی آن توسط شورای عالی برورس و هیرأت مردیره
سازمان بورس و اوراق بهادار اندیشیده شد.
از میان نهادهای حقوقی موجود قالب حقوقی مورد استفاده در این بازار ،قرارداد واگذاری اسرت کره
به موجب آن مالکیت دارایی فکری به منتقل الیه واگذار میگردد .با ایرن وجرود چهرار روش بررای
انتقال اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری در فرابورس ایران به کار میرود .در یکی از این روش هرا
ابتدا یک شرکت سهامی اص تأسیس میشود و سپس مالکیت دارایی فکری به این شرکت واگذار
میگردد .در روش دوم مالکیت کامل دارایی فکری از طریق قرارداد واگذاری مطلق بره منتقرل الیره
واگذار میشود .در نوع سوم و چهارم اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری به صورت بخشری و جزئری
از حیث مقدار و تعداد به منتقل الیه اعطا میگردد.
بر الف تالش های صورت گرفته از ناحیه بر ی حقوقدانان و کمیته فقهی سازمان برورس و اوراق
بهادار جهت توجیه انتقال مالکیت دارایی های فکری از طریق عقرود سرنتی موجرود ،بایرد بره ایرن
واقعیت اذعان داشت که عقود معین موجود در نظام حقوقی ما نمیتوانند نیازهای اقتصادی امروز را
برآورده سازند .تنظیم بازار دارایی های فکری نیازمند آن است که قواعد حقروقی و نیازهرای راص
این بازار دیده شود .در غیر این صورت تشبیه این معامالت به عقود سنتی موجود مانند بیع ،صرلح،
معاوضه و یا اجاره هر چند در بر ی موارد به علت وجود تشابه در احکام قانونی انجام میگیررد؛ امرا
از آنجا که بدون در نظر گرفتن واقعیات حوزه دارایی های فکری است نمیتواند الء های قانونی را
پر کند؛ در نتیجه شاهد عدم تناسب احکام قانونی آن عقود با اقتضائات ایرن برازار منحصرر بره فررد
هستیم.
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 -6حکمت نیا ،محمود ،)1384( ،مروری بر حقوق ا القی مالکیت فکری و مبانی اعتبرار آن ،مجلره
علمی فقه و حقوق ،شماره .5
 -7حلی ،حسن بن یوسف بن مطهر اسدی 1388( ،ق) ،تذکره الفقهاء (ط -القدیمیه) در یک جلرد،
قم ،نشر مؤسسه آل البیت علیهم السالم.
 -8حلی ،حسن بن یوسف بن مطهر اسدی 1414( ،ق) ،تذکره الفقهاء (ط -الحدیثه) ،جلد  ،16قرم،
نشر مؤسسه آل البیت علیهم السالم.
 -9مینی ،سید روح اهلل 1421( ،ق) ،کتاب البیع ،جلد  ،1تهران ،نشر مؤسسه تنظیم و نشرر آثرار
امام مینی.
 -10سعیدی ،محمد علی ،)1387( ،حرق عینری و دینری در حقروق ایرران و فرانسره ،رسراله دوره
دکتری ،تهران ،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
 -11سالمی ،سید رضا ،گودرزی ،مهدی ،)1382( ،راهکار های بهبود نظام مالکیت فکرری ایرران در
جهت توسعه تکنولوژی کشور ،مجله مطالعات مدیریت صنعتی ،شماره .3

19

فصلناهم علمی حقوق و مطالعات نوین ،دوره  ،2شماره ،2ایپپی  ،3اتبستان 1400
شماره مجوز ااشتنر87019 :

www.jhvmn.ir
ISSN: 2783-1329

 -12سلطانی ،محمد ،ا وان هزاوه ،حامده ،)1391( ،ماهیت و قواعد حقوقی توثیق سرهام ،فصرلنامه
بورس اوراق بهادار ،سال پنجم ،شماره .17
 -13شریفیان ،شیوا ،)1393( ،نگاهی به رونرد افرزایش متقاضریان عرضره دارایری هرای فکرری در
فرابورس ،مجله بورس ،شماره  112و .113
 -14شیفر ،ریچارد ،ارل ،بورلی ،توآگوستی ،فیلیبرر ،)1384( ،قررارداد هرای لیسرانس و حمایرت از
حقوق مالکیت فکری ،ترجمه هداوند ،مهدی ،شماره .1
 -15طوسی ،ابو جعفر محمد بن حسن 1387( ،ق) ،المبسوط فری فقره ا مامیره ،جلرد  ،7تهرران،
المکتبه المرتضویه الحیاء اآلثار الجعفریه.
 -16قدس طینت ،صابری ،جمالی ،محسنی ،نقوی ،نامور ،نازنین ،)1393( ،فرابورس؛ حلقه مفقروده
بازار دارایی های فکری ،مجله بورس ،شماره های  112و .113
 -17کاتوزیان ،ناصر ،)1388( ،درس هایی از عقود معین ،چاپ سیزدهم ،جلد  ،1تهرران ،انتشرارات
کتابخانه گنج دانش.
 -18کریمی ،عباس ،)1387( ،رهن اموال فکری ،مجله دانشرکده حقروق و علروم سیاسری دانشرگاه
تهران ،دوره سی و هشتم ،شماره .2
 -19لنکرانی ،محمد فاضل 1425( ،ق) ،جامع المسائل ،قم ،انتشارات امیر قلم.
 -20لنکرانی ،محمد فاضل 1429( ،ق) ،تفصریل الشرریعه  -الغصرب احیراء المروات ،المشرترکات و
اللقطه ،قم ،نشر مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم االسالم.
 -21محسنی ،بهنام ،)1392( ،ایده هرا و ا تراعرات رود را در فرابرورس بفروشرید ،مجلره برازار و
سرمایه ،شماره .40
 -22محقق داماد ،سید مصطفی ،)1393( ،نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسالمی ،چاپ
سوم ،تهران ،مرکز نشر علوم اسالمی.
 -23مکارم شیرازی ،ناصر 1425( ،ق) ،انوار الفقاهه  -کتاب البیع ،قم ،انتشارات مدرسه ا مام علری
بن ابی طالب علیه السالم.
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 انتشارات مدرسه امام علی بن، قم، دایره المعارف فقه مقارن،) ق1427( ، ناصر، مکارم شیرازی-24
.ابی طالب علیه السالم
، قرم،4  جلرد، دراسات فی والیه الفقهیه الدولره ا سرالمیه،) ق1409( ، حسین علی، منتظری-25
.نشر تفکر
، نجف اشررف،1  جلد، تحریر المجله،) ق1359( ، محمد حسین بن علی بن محمد رضا، نجفی-26
.المکتبه المرتضویه
، قرم،14  جلرد، مستند الشیعه فی احکام الشرریعه،) ق1415( ، احمد بن محمد مهدی، نراقی-27
.نشر مرسسه آل البیت علیهم السالم
، مجلره برورس، نگاهی به معامالت دارایی های فکری در جهان،)1393( ، حسین، نظام دوست-28
.113  و112 شماره
29- Brennan, Lorin, Dodd, Jeff, Model Intellectual Property Contract Law,
Uncitral Third International Colloquium on Secured Transactions.
30- Field, Thomas, (2006), What Is Intellectual Property?, U.S. Department of
State, Bureau of International Information Programs.
31- Hasan Nezhad Neisi, Sajedeh, Mazraeh, Saeed, (2013), The relationship
between Intellectual Capital and Profitability in Tehran Stock Exchange (TSE),
International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Vol 5 (1).
32- http://rdis.ir/NewsDetail.asp?NewsID = 161.
33- Institute of Company Securities of India, (2014), Intellectual Property
Right-Law and Practice.
34- WIPO, WIPO Intellectual Property Handbook, (2004), WIPO Publication,
Second Edition.
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Legal Analysis of Security Based Intellectual Property Transactions
at Iran's Farabourse
D.r Shahrzad Haddadi1

Abstract
One of the exchangeable securities at Iran's Fara bourse is Intellectual Property
based securities. There are four different ways to exchange these Intellectual
Property based securities which are all based on the familiar Contract that is
called Assignment Contract. According to this kind of contract " Assignment",
the assignee (who receives the Intellectual Property) will enjoy all rights and
obligations of the assigner (who delivers Intellectual Property ) ; therefore the
assignee may employ and enjoy all required facilities in this regard, which are
provided for the owner of the intellectual Property. This Assignment Contract
causes legal specialists and Practitioners and Feqhi Committee members of
Stock Exchange Organization to compare this practice with Civil Law existing
contracts like Selling Contract, Solh Contract, Exchanging Contract or Leasing
Contract. Whereas this Contract can not be the same as any of the
aforementioned contracts (Selling Contract, Solh Contract, Exchanging
Contract and Leasing Contract) and has various differences which are it's own
qualifications. So it seems that Assignment Contract is an especial and unique
Contract with different specifications which make it a new Contract.
keywords: Intellectual Property, Securities, Farabourse, Assignment Contract,
Transactions.
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