
)1
1 

پی
پیا

( 1
39

ن 6
ستا

 تاب
ر و

بها
ل، 

 او
اره

شم
م، 

شش
ل 

سا
  |

ي  
مدن

ق 
قو

 ح
ش

 دان
شي

وه
 پژ

ي -
علم

مه 
لنا

فص
دو

40

ماهیّت حقوقی قرارداد واگذاری حّق اختراع
طوبی صادقی٭1

میرقاسم جعفرزاده٭٭2

تاریخ دریافت: 1395/3/3 ؛ تاریخ پذیرش: 1395/8/20

چکیده
از آنجا که به موجب قرارداد واگذاری، انتقال کامل تمامی حقوق مالکانه با قطع علقه مالکیّت انجام می  گیرد، اوصاف و شرایط چنین 
قراردادی قالب سنّتی عقد بیع را تداعی می  نماید. از سوی دیگر امکان واگذاری حّق اختراع در قالب قرارداد نامعیّن موضوع ماّدۀ 
10 قانون مدنی و یا با ماهیتّی مستقل و به عنوان یک عقد معیّن نیز مفروض است. بر مفروضات مذکور باید رویۀ عملی ادارۀ ثبت 

اختراعات کشورمان یعنی هدایت اشخاص در استفاده از قالب قراردادی صلح را افزود.
ارائۀ مفهومی سازگار از آنچه مخالفین به آن  با  ایرادات و موانع  واگذاری مالکیّت بر حقّ اختراع در قالب بیع علی  رغم طرح 
استناد می  کنند قابل توجیه است. حال آنکه به دلیل نبود قانونی خاص، جهت واگذاری حّق اختراع جز آنچه در ماّدۀ 48 قانون ثبت 
اختراعات آمده، شناسایی ماهیّت مستقل و عنوان معیّن جهت قرارداد واگذاری بعید می  نمایاند. به  عالوه رویّۀ عملی موجود در معرفی 
قرارداد صلح اگرچه از ایرادات مطروح شده در خصوص استفاده از قالب بیع مصون مانده اّما قالب قراردادی را پیشنهاد نموده است 
که به دلیل کلیّت، عدم طرح، تحدید شروط و تعّهدات قراردادی نمی  تواند به عنوان یک قالب حقوقی کارآمد نیاز صاحبان اختراع 
و فناوری را در این خصوص پاسخگو باشد. پیش  بینی قالب  های قراردادی ویژه توسط قانونگذار به همراه احکام قانونی مشّخص 
جهت انتقال حقوقی که ماهیّت حقوقی مختصّ به خود را دارد با طبیعت پیچیدۀ این  گونه قراردادها سازگارتر و با نظام بین  الملل 

هماهنگ  تر خواهد بود.

کلیدواژه  ها: بیع، حّق اختراع، قرارداد، قرارداد واگذاری، ماّدۀ 10 قانون مدنی.

             toubasadeghi@gmail.com                       .)٭ دانش آموخته مقطع دکتری حقوق خصوصی دانشکده آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات )نویسندۀ مسئول
٭ دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران.                                 
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مّقدمه
متعددی  روش  های  از  یکی  اختراع1  حقّ  بر  مالکیّت  واگذاری 
اختراع  از  ناشی  انحصاری  از حّق  بهره  برداری  که جهت  است 
ثبت شده2 وجود دارد. چنانچه مالک، خود نتواند اختراع ابداعی 
دست  به  را  بازاریابی  امکانات  یا  و  رسانده  تولید  مرحلۀ  به  را 
آورد، می  تواند حقوق مالکانه خویش را به دیگری انتقال دهد؛ 
به همین دلیل مخترعین جوان و محروم از سرمایه و امکانات، 
قرارداد واگذاری را جهت بهره  برداری تجاری از اختراع خویش 

انتخاب می  نمایند.
واگذاری به معنای انتقال کامل همۀ حقوق مالکانه است. به 
گونه  ای که واگذاری به قرارداد فروش تشبیه گردیده است اگرچه 
واگذاری  قرارداد  موجب  به  است.  غیرمادی  اموال  آن  موضوع 
خود  برای  انتقال،  موضوع  اختراع  در  را  حّقی  هیچ  گونه  مالک 
می  شود  منتقل  گیرنده  انتقال  به  مالکیّت  بلکه  نمی  گذارد  باقی 

(Nimmer & Dodd, 2010-2011: 560-561)
واگذارنده3  یا  انتقال  دهنده  را  مالک  مالکیّت،  واگذاری  در 
مالکیّت  واگذاری  می  نامند.  گیرنده4  انتقال  را  مقابل  طرف  و 
گیرد.  انجام  جزئی6  یا  و  کّلی5  به  طور  است  ممکن  اختراع  بر 
هیچ  گونه  بدون  مالکانه  حقوق  تمام  کلّی  واگذاری  موجب  به 
به  قانونی منتقل گردیده  یا حقوقی  محدودیّت زمانی، مکانی و 
گونه  ای که هیچ  گونه حّقی در اختراع موضوع انتقال، برای مالک 
باقی نمی  ماند، اّما در واگذاری جزئی، قرارداد محدود به مکان 
از حقوق  یا واگذاری بعضی  یا زمان مشخص گردیده است و 

قانونی ناشی از اختراع انجام می  گیرد.
اگرچه واگذاری حّق اختراع در قالب قرارداد انجام می  گیرد 
اختراع  حّق  بر  مالکیّت  آن  موجب  به  که  قراردادی  ماهیّت  اّما 
به  طور کامل به دیگری منتقل می  گردد محّل اختالف است. این 
مسئله که صاحب اختراع به موجب قرارداد کلیّۀ حقوق انحصاری 
و  اوصاف  لذا  داده؛  انتقال  دیگری  به  کامل  به  طور  را  خویش 
شرایط قرارداد منعقده مشابه یکی از قالب  های عقود سنتی یعنی 
بیع بوده است در نتیجه قرارداد واگذاری، ماهیّتی از نوع بیع دارد 
و یا اینکه احکام خاّص قرارداد بیع و ماهیّت متفاوت حّق اختراع 
قرارداد  باید  پس  می  نماید  مطرح  خصوص  این  در  را  موانعی 
مدنی  قانون   10 ماّدۀ  وفق  نامعیّن  عقدی  عنوان  به  را  واگذاری 
بررسی نمود. راه دیگر این است که با اعتقاد به ماهیّت حقوقی 
مستقل، قرارداد واگذاری را با عنوان معیّن و با ماهیّت مستقل به 
عنوان یک عقد معیّن شناسایی نماییم؛ همچنین نیازمند بررسی 
هرکدام از موضوعات مطروحه به همراه دالیل و ایرادات قابل 

طرح جهت ارائۀ راهکاری قابل قبول خواهد بود.

1. Assignment
2. Patent
3. Assignor
4. Assignee
5. Total
6. Partial

اختراعات  ثبت  ادارۀ  در  موجود  عملی  رویّۀ  که  آنجا  از 
کشورمان هدایت اشخاص جهت استفاده از قالب حقوقی صلح 
است، ارجاع به این قالب قراردادی نیز مورد بررسی قرار خواهد 

گرفت.
این  با  اختراع  واگذاری حّق  قرارداد  ماهیّت حقوقی  بررسی 

عناوین ذیل انجام خواهد گردید:
بیع،  عقد  قالب  در  اختراع  حّق  واگذاری  ایرادات  و  موانع 
تمّسک به قرارداد نامعیّن و ماّدۀ 10 قانون مدنی، شناسایی ماهیّت 

حقوقی مستقل، استفاده از قالب قراردادی صلح و نتیجه  گیری.
در مقوله اّول، تملیکی بودن عقد بیع، عین بودن مبیّع، نحوۀ 
مالکیّت  بقاء  زمانی  محدودیّت  و  بایع  از  مبیّع  انتزاع  و  تسلیم 
بیع در  بر حّق اختراع به عنوان موانع شناسایی قالب قراردادی 
قرار  بررسی  مورد  و  مطرح  واگذاری  قرارداد  ماهیّت  خصوص 

می  گیرد.

موانع و ایرادات واگذاری حّق اختراع در قالب عقد 
بیع

قرارداد واگذاری حّق اختراع که از آن با عنوان قرارداد فروش 
 World Intellectual Property) می  شود  یاد  نیز   7)sale(
آن  به موجب  که  است  قراردادی   (Organization, 2004: 172
دارندۀ حقّ اختراع کلیّۀ حقوق انحصاری خویش را به  طور کامل 
با  وی  رابطۀ  ترتیب  بدین  و  می  دهد  انتقال  دیگری  به شخص 
اختراع انتقال داده شده قطع گردیده و انتقال گیرنده جانشین وی 
در حقوق و تکالیف ناشی از اختراع خواهد گردید. مفهوم چنین 
قراردادی با چنین ویژگی  ها و آثاری در حقوق داخلی با عنوان 
قرارداد بیع مطرح می  شود. قراردادی که هم در قانون مدنی و هم 
در فقه به عنوان یک عقد معیّن شناخته شده است و دارای احکام 
و ضوابط قانونی خاص می  باشد. احکام و ضوابطی که واگذاری 
حقوق و اموال غیر مادّی به  طور اعم و حقّ اختراع به  طور خاص 
را از طریق عقد بیع با موانع و ایراداتی مواجه می  نماید. از جمله 
این موانع و ایرادات می  توان به تملیکی بودن عقد بیع، عین بودن 
مبیع و نحوۀ تسلیم و انتزاع مبیّع از مالک اشاره نمود. به  عالوه 
محدودیّت زمانی بقاء مالکیّت بر حّق اختراع نیز ایرادی است که 

مطرح گردیده و قابل بررسی است.

تملیکی بودن عقد بیع
تملیکی  از  تعریفی  عمومی  قاعدۀ  یک  عنوان  به  مدنی  قانون 
بودن عقد ارائه نداده اّما در ماّدۀ 825 در خصوص وصیّت آن را 
پیش  بینی کرده است. با توجه به معیار ارائه شده در ماّدۀ مذکور 
می  توان عقدی را که نتیجۀ مستقیم آن انتقال مالکیّت یا حّق عینی 
جزئی  تر باشد تملیکی و عقدی که سبب ایجاد، انتقال و سقوط 
تملیک، خود  اگرچه گفته شده که  نامید.  را عهدی  تعّهد است 
نتیجۀ اجرای تعّهد به انتقال است و لذا عقد تملیکی خود نوعی 

7. See also: Nimmer & Dodd, 2010-2011: 560.
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عقد عهدی است که به موجب آن تعّهد به انتقال به محض ایجاد، 
بالفاصله اجرا می  شود )کاتوزیان، 1379: 34(.8

میان  می  رسد  نظر  به  بیع  عقد  بودن  تملیکی  خصوص  در 
حقوق  دانان و فقهاء اختالف  نظر وجود دارد. برخی به  طور قاطع 
و در همه موارد بیع را تملیکی می  دانند اما عّده  ای دیگر9 قائل 
به تفکیک بوده، فقط بیع عین معیّن را تملیکی دانسته  اند و بیع 
کّلی فی الذّمه را عهدی و در خصوص بیع کّلی در معین تشکیک 
می  کنند. با وجود این قانون مدنی بنا بر عقیدۀ غالب اثر عقد بیع 
را تملیک دانسته است )کاتوزیان، 1378: 35؛ باقری، 1384: 12؛ 

النجفی، 1374: 203؛ شهیدی، 1384: 33(.
این مسئله که آیا واگذاری حّق اختراع در قالب قرارداد بیع 
با تملیکی بودن بیع منافات دارد یا خیر و به عبارتی آیا تملیکی 
بررسی  نیازمند  خود  است؟  این خصوص  در  مانعی  بیع  بودن 

بیشتر مفهوم تملیکی بودن بیع و برداشت معنایی آن می  باشد.
به  که  است  قراردادی  تملیکی  عقد  از  مقصود  بگوییم  اگر 
مجرد وقوع قرارداد انتقال مالکیّت انجام می  شود، چنین مفهومی 
تملیکی دانستن عقد بیع را نیز با مشکل مواجه می  نماید چراکه 
در قرارداد بیع کلّی انتقال مالکیّت هم  زمان با وقوع قرارداد انجام 
و  می  گردد  محّقق  کّلی  مورد  تعیین  هنگام  به  بلکه  نمی  شود 
نشود،  تعیین  فروشنده  سوی  از  تملیک  مورد  فرد  که  زمانی  تا 
نمی  کند  پیدا  عینی  حّق  خارج  عالم  در  هیچ  چیز  بر  خریدار 
)کاتوزیان، 1378: 157( کما اینکه یکی از نویسندگان به همین 
بیع  عقد  باشد  الذّمه  فی  کّلی  معامله  مورد  که  فرضی  در  دلیل 
همچنین  33(؛10  و   32  :1384 )شهیدی،  است  نامیده  عهدی  را 
مؤلفی دیگر در بیان عناصر عقد تملیکی از کّلی فی الذّمه صحبتی 
بگوییم  اگر  اّما   .)427  :1382 لنگرودی،  )جعفری  نمی  نماید 
مالکیّت هم  زمان  انتقال  نیست که  این  بودن  تملیکی  از  مقصود 
با وقوع قرارداد انجام شود بلکه قرارداد تملیکی قراردادی است 
که انتقال مالکیّت صرف توافق طرفین و با ایجاب و قبول محّقق 
می  شود و نیاز به اقدام دیگری ندارد و به عبارتی انتقال مالکیّت 
با وقوع عقد محّقق  آنکه هم  زمان  باشد، خواه  اثر مستقیم عقد 
گردد یا اینکه تحّقق آن با تأخیر انجام شود )همان: 29(؛ در این 
صورت بیع در هر حال تملیکی است چه راجع به عین معیّن و 

چه کّلی فی الذّمه باشد.

جعفری  ؛   76-84  :1376 )کاتوزیان،  به  می  توان  خصوص  این  در  همچنین   .8
لنگرودی، 1389: 2؛ صفائی، 1382: 40( مراجعه نمود. البتّه مرحوم دکتر کاتوزیان 
در کتاب قواعد عمومی قراردادها جلد اّول بیع کّلی را عقدی عهدی دانسته است.

9. اگرچه همین مؤلف در اثری دیگر )1390: 26( عقد تملیکی را عقدی می  داند 
انتقال پیدا می  کند و مبیّع  که طبق آن مالکیّت مالی از یک طرف به طرف دیگر 
ممکن است عین معیّن و یا کّلی فی الذمه باشد و عقد عهدی را عقدی می  داند 
که مالی به موجب آن منتقل نمی  شود بلکه تعّهدی بر عهدۀ یکی از طرفین قرار 

می  گیرد.
باشد  خارجی  معیّن  عین  ثمن  یا  مبیّع  که  صورتی  در  می  دارند  بیان  ایشان   .10
ملکیّت آن بالفاصله پس از تشکیل عقد به طرف دیگر انتقال پیدا می  کند و لذا 
عقد تملیکی است و چنانچه مورد معامله کّلی فی الذّمه باشد عقد بیع عهدی است. 
البتّه همان  گونه که بیان شد ایشان در اثر دیگر )1390: 26( عقد بیع را در هر حال 

تملیکی دانسته  اند.

ایرانی  همان  گونه که مالحظه می  گردد حقوق  دانان برجستۀ 
نیز در خصوص اینکه آیا عقد بیع در تمام موارد تملیکی است 
و یا فقط در موردی که بیع عین معین باشد، اختالف  نظر دارند 
به  عالوه هرکدام از آنان نیز در آثار تألیفی  شان نظر قاطعی را بیان 
ننموده و گاهی به نحو متناقضی اعالم نظر نموده  اند )کاتوزیان، 
1387: 35؛ همان، 1376: 75؛ شهیدی، 1384: 33؛ همان، 1390: 

.)26
با عنایت به توضیحات فوق و با پذیرش دیدگاه مرّجح با این 
مضمون که »عقد تملیکی عقدی است که انتقال مالکیّت از آثار 
آن بوده است و در نتیجه آن مالکیّت مالی منتقل می  گردد خواه 
به  طور فوری، هم  زمان با عقد انجام گیرد و خواه در آینده محقق 
واگذاری  در  مانعی  بیع  بودن  تملیکی  نمی  رسد  نظر  به  شود« 
حّق اختراع در قالب عقد بیع باشد.11 چراکه به موجب قرارداد 
تمامی  و  مالکیّت خویش  ثبت شده  اختراع  مالک  نیز  واگذاری 
حقوق ناشی از آن را به  طور کامل به طرف مقابل منتقل نموده 

است و به موجب قرارداد تملیک مال انجام می  شود.
تنها ایراد و مسئله  ای که ممکن است مطرح شود این است 
دانسته  او  انحصار  اختراع و در  دارندۀ ورقۀ  به  متعّلق  آنچه  که 
می  شود آیا مال است و مالیّت دارد؟ و چنانچه مال   باشد آیا رابطۀ 
صاحب ورقۀ اختراع با اختراع، موضوع آن از نوع مالکیّت است؟ 
که اگر پاسخ این دو سؤال مثبت باشد انتقال حّق اختراع امری 
ممکن و تملیکی بودن بیع مانعی در این خصوص نخواهد بود.
در پاسخ به این سؤال که آیا حقوق فکری به  طور عام و حّق 
بزرگ حقوق  دایرۀ  از  می  توان جزئی  را  به  طور خاص  اختراع 
اموال دانست و آن را ملک اشخاص تلّقی نمود، باید مفهوم مال 

را در کالم فقها و حقوق  دانان بررسی کنیم.
فقها تعاریف متعّددی از مال ارائه داده  اند؛ به عنوان مثال امام 
این  گونه تعریف کرده  اند:  »البیع« مال را  خمینی )ره( در کتاب 
»مال چیزی است که مورد رغبت عقالء و تقاضای آنان است و 
بهایی را در قبال آن می  پردازند« )موسوی الخمینی، 1421: 20( 
و یا در تعریفی دیگر آمده است »در عرف، مالیّت امری است 
واقع می  شوند  میل مردم  ذاتًا مورد  آن  که  لحاظ  به  اشیاء  از  که 
برای وقت نیاز ذخیره می  گردند و مردم در آن رغبت می  نمایند 
را  آن  غیر  و  پول  چون  خود  عالقه  مورد  اشیاء  آن  مقابل  در 

می  پردازند، انتزاع می  گردد« )خویی، 1412: 301 و 302(.
 از مجموع تعاریف به نظر می  رسد از منظر فقها، مالیّت امری 
انتزاعی و اعتباری است و وجود خارجی ندارد. حقیقت مالیّت 
اینکه  به  عالوه  می  شود؛  ناشی  اشیاء  به  مردم  رغبت  و  میل  از 
انتزاع مالیّت صرفًا از عین خارجی صورت نمی  گیرد و در کالم 
فقها قیدی از این جهت مشاهده نمی  شود )صادقی نشاط، 1389: 

.)22-24
11. با این توضیح به نظر نمی  رســد بر تقســیم قرارداد به تملیکی و عهدی فایده 
عملی خاّصی بار باشد مخصوصًا که گفته شده ممکن است در عقد تملیکی نیز به 
محــض وقوع عقد انتقال مالکیّت انجام نشــود. اگرچه بعضی از مؤلّفین به اثر این 

تقسیم اشاره نموده  اند که البتّه موّجه نمی  نمایاند )کاتوزیان، 1376: 76(.
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در کالم حقوق  دانان، »از نظر حقوقی به چیزی مال گویند که 
دارای دو شرط اساسی باشد: 1- مفید باشد و نیازی را برآورده 
سازد، خواه آن نیاز ماّدی باشد یا معنوی 2- قابل اختصاص یافتن 

به شخص یا مّلت معین باشد«.
از منظر عرف مال در دو معنی ماّدی و حقوقی به کار می  رود. 
که  می  شود  گفته  اشیائی  به  مال  محدود،  و  مادی  معنای  در 
موضوع دادوستد حقوقی بین اشخاص قرار می  گیرد مانند خانه 
و اتومبیل و در معنای حقوقی مال عبارت است از حقوق مالی 
که به اشخاص امکان انتفاع از اشیاء ماّدی را می  دهد مانند حّق 

مالکیت )کاتوزیان،1380 الف: 9 و 10(.
با توّجه به تعاریف فوق و با توّجه به اینکه تعیین و تشخیص 
مال و مالیّت به عرف واگذار شده است و با عنایت به اینکه حّق 
اختراع از منظر عرف و عقالء مورد رغبت بوده است؛ لذا مال 

محسوب می  گردد و دارای مالیّت می  باشد.
نامید  مال  می  توان  را  اختراع  حّق  اینکه  به  توّجه  با  حال   
ماّدۀ  بر  بنا  مالکیّت است؟  نوع  از  با آن  مال  رابطۀ صاحب  آیا 
یکی  اموال  به  نسبت  است  ممکن  اشخاص  مدنی،  قانون   29
دارا  را  ارتفاق  حّق  یا  و  انتفاع  حق  مالکیّت،  عالقه  های  از 
از نوع  باشند و پر واضح است که عالقۀ صاحب حّق اختراع 
ماهیّت  شده  گفته  اگرچه  ارتفاق.  یا  انتفاع  نه  و  است  مالکیت 
انطباق  قابل  دینی  و  عینی  از حقوق  هیچ  یک  با  فکری  حقوق 
نیست چراکه موضوع آن شیء نیست و با وجود آنکه از لحاظ 
به  آن  اهّمیّت  اما  دارد  تام  شباهت  مالکیّت  با  بودن  انحصاری 
به  مالی  حقوق  از  سومی  قسم  را  آن  باید  که  است  گونه  ای 
شمار آورد )همان: 21( امّا همان  گونه که اشاره شده با مالکیّت 
گونه  همه  حّق  آن  صاحب  که  گونه  ای  به  دارد  تام  شباهت 
انتفاع و تصّرف در مال خویش را دارا است؛ لذا به عنوان مال 

می  تواند موضوع انتقال قرار گیرد.
تنها عالقۀ  به موجب آن  بدانیم که  بیع را قراردادی  چنانچه 
مالکیّت منتقل گردد و عالقه  های نوظهور را خارج از آن بپنداریم، 
با فرض اینکه عالقۀ صاحب اختراع بر حقوق قانونی ناشی از 
آن مالکیّت تصّور نگردد، این ایراد مانعی در پذیرش قالب بیع 
خواهد بود. اّما چنانچه مفهوم عالقۀ مالکیّت را توسعه داده و آن 
ایراد  بدانیم  را شامل مصادیق نوظهوری همچون حقوق فکری 

قابل رفع خواهد بود.

عین بودن مبیّع
در خصوص ضرورت عین بودن مبیّع میان فقهای امامیّه اختالف 
معنا  مال  و  ملک  انتقال  را  بیع  آنان  از  بعضی  دارد.  وجود  نظر 
نموده و برخی دیگر بر انتقال عین تأکید نموده  اند. شیخ مرتضی 
فی  هو  »و  می  دارد  بیان  این خصوص  در  مکاسب  در  انصاری 
اختصاص  والظاهر  بمال.  مال  مبادله  المصباح  عن  کما  االصل 
المعوض بالعین فال یعم ابدال المنافع به غیرها... و لعله لما اشتهر 
فی کالمهم منان البیع نقل االعیان...« )االنصاری، 1385: 222(. 

می  توان  می  دانند  مبیّع  شرط  را  بودن  عین  که  فقهایی  دیگر  از 
و  نمود  اشاره  طوسی13  شیخ  و  نجفی12  حسن  محمد  شیخ  به 
همچنین آن  چنان  که در جواهرالکالم اشاره شده است، در سرائر، 
قواعد، تذکره، تحریر و نهایه االحکام نیز عین بودن مبیّع شرط 

است )النجفی، 1374: 203(.
با وجود این پاره  ای از فقها همچون شهید اّول در لمعه تأکید 
بر انتقال ملک نموده  اند. »و هو االیجاب و القبول الّداالن علی نقل 
الملک به  عوض معلوم« )شهید اّول، 1379: 206؛ لطفی، 1388: 

52 و 67(
البیع  کتاب  در  )ره(  خمینی  امام  معاصر  فقهای  از  به  عالوه 
بیان می  دارند: بیع غیر اعیان در نزد عرف و عقالء بسیار متداول 
از  مهاجرت  و  مزارع  ترک  هنگام  زارعین  اینکه  چنانکه  است 
مناطق زراعی و باغات آثار اعمالشان در زمین را می  فروشند، بیع 
حقوق و منافع هم بیع عرفی است و هم لغوی و باید قائل به 
این باشیم که ملکیّت از اعراض خارجی نبوده بلکه از اعتبارات 
عقالیی است و مانعی در اینکه آن را برای موضوع اعتباری دیگر 
اعتبار نماییم وجود ندارد )موسوی الخمینی، 1421: 20(. آیت اهلل 
مکارم شیرازی در پاسخ به استفتاء مبنی بر اینکه آیا فروش دانش 
فنّی و واگذاری آن بیع محسوب است؟ پاسخ داده  اند: »بیع دانش 
فنّی به شرط آنکه حّد و حدود و شرایط آن روشن شود مانعی 
ندارد و از قبیل بیع منافع است و حق این است که بیع اختصاص 
به اعیان ندارد و بیع منافعی هم نوعی بیع است« )ماندگار، 1387: 

277 و 278(.
مبیّع  بودن  نیز در خصوص شرط عین  میان حقوق  دانان  در 
باید  الزامًا  مبیع  که  معتقدند  گروهی  دارد.  وجود  نظر  اختالف 
)425  :1383 )امامی،  باشد  خارج  در  موجود  متجّسم  اعیان  از 
که  هستند  این  به  قائل  متفاوت  استداللی  با  دیگر  گروهی  و 
قانونگذار در ماّدۀ 338 قانون مدنی قید عین را جهت تمییز عقد 
بیع از اجاره به کار برده است و نیازی نیست که مبیّع از اعیان 

متجّسم و موجود در خارج باشد )کاتوزیان، 1378: 42(.
به »ذات هر چیز و نفس شیء«  بیان معنای لغوی عین   در 
اشاره شده است )معین، 1386: 692( و این بیانگر آن است که در 
علم لغت نیز عین را به معنای شیء متعیّن و متجّسم نمی  شناسند.
با عنایت به نظریّات فقها14 و حقوق  دانان و با توّجه به اینکه 
قانون مدنی در ماّدۀ 338 اصطالح عین را در تعریف بیع تصریح 
نموده و اکثریت فقها نیز در بیان مفهوم عقد بیع به واژۀ عین اشاره 
کرده  اند و با نظر به اینکه واژه عین مشترک لفظی بوده است و 
بیان مفهوم اصطالح  بهتر آن است که در  دارد،  متعّددی  معانی 
که  برگزینیم  را  مفهومی  آن  و  نماییم  بیشتر  توّجه  و  تأمل  عین 

12. النجفی، 1374: 203 و 208 و 209 - »...الخالف و ال اشکال فی اعتبار کون 
المبیع عینًا و لذلک اشتهر بینهم انه لنقل االعیان ...«

الی غیره  انتقال عین مملوکه من شخص  »البیع هو  13. شیخ طوسی، 1425: 76 
به  عوض مقدر علی وجه التراضی«

14. در خصوص اختصاص داشتن مبیّع به اعیان میان فقها ادعای اجماع شده است. 
)فرامرزی، 1387: 166(.
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نیز  فکری  اموال  جمله  از  و  متجّسم  و  غیرمتعیّن  اعیان  شامل 
شود.15

نحوۀ تسلیم و انتزاع مبیّع از مالک
انتزاع کامل مالکیّت  نیاز به توّجه بیشتر دارد  مسئلۀ دیگری که 
اموال فکری است.  ماّدی و عدم آن در تسلیم  اموال  در تسلیم 
به موجب قرارداد واگذاری حّق اختراع، اگرچه واگذارنده باید 
دانش  به  عالوۀ  مربوط  اسناد  تمامی  همراه  به  اختراع  گواهینامۀ 
دهد  قرار  گیرنده  انتقال  اختیار  در  را  الزم  آموزش  های  و  فنّی 
اختراع،  جمله  از  و  فکری  آفرینش  های  اینکه  به  توجّه  با  امّا 
تکثیر پذیر است و درآن  واحد می  تواند تحت تصّرف و سلطۀ 
تسلیم  انتقال و  لذا در عین حال که  قرار گیرد  متعّدد  اشخاص 
واگذارنده  ناحیۀ  از  ارتباط  قطع  و  تسّلط  عدم  می  گیرد،  انجام 
محّقق نمی  شود بلکه مخصوصًا دانش فنّی مربوط درعین حال در 
اختیار واگذارنده باقی می  ماند؛ از این جهت انتزاع کامل مالکیّت 
انتقال  برای  را  مخاطراتی  می  تواند  این خود  و  نمی  شود  انجام 
باشد  داشته  همراه  به  دیگران  موازی  استفادۀ  از جهت  گیرنده، 
لذا ممکن است گفته شود واگذاری حّق اختراع از این جهت با 
بیع متفاوت بوده و نمی  توان از قالب قراردادی بیع برای چنین 

واگذاری استفاده نمود.
دادن  از  است  عبارت  »تسلیم  مدنی:  قانون   367 ماّدۀ  بر  بنا 
مبیّع به تصّرف مشتری به نحوی که متمّکن از انحاء تصّرفات و 
انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیالء مشتری بر مبیّع«.

مقصود از تسلیم تنها مفهوم ماّدی و محسوس آن نیست به 
این معنا که نه تنها ضرورت ندارد در همۀ موارد، مورد معامله 
عینًا به دست خریدار داده شود بلکه قبض ماّدی هم اگر همراه با 
تسلط خریدار بر مبیّع نباشد و او را متمّکن از انحاء تصّرفات و 

انتفاعات نسازد تسلیم محسوب نمی  شود.
 تسلیم مفهومی عرفی بوده و مقصود آن است که مورد معامله 
چنان در اختیار خریدار قرار گیرد که عرف او را مسّلط بر مال 
قبض  با  تسلیم  نحوۀ  اوقات  گاهی  بداند.  تصرف  از  متمّکن  و 
زمانی  که  خودکار  عدد  یک  خرید  همانند  بود  خواهد  ماّدی 
تسلیم انجام می  شود که فروشنده آن را به دست خریدار بدهد و 
حال آنکه تسلیم خانه و اتومبیل با دادن کلید آن و تسلیم زمین 
محّقق  تصّرف  موانع  رفع  و  مالکیّت  سند  دادن  با  غیرمحصور 

می  گردد )کاتوزیان، 1378: 166(.
بر  تسلیم  انجام  نحوۀ  و  مفهوم  بیان  در  نیز  مدنی  قانون 
توضیحات فوق تصریح نموده و حّد و قیدی از این جهت قائل 
تصّرف  به  نیازی  مدنی  قانون   368 ماّدۀ  مطابق  است.  نگردیده 
تحت  مبیّع  که  همین  بلکه  نیست  معامله  مورد  ماّدی  و  عملی 
اختیار مشتری گذاشته شده باشد تسلیم محّقق است. بنا بر ماّدۀ 
369: »تسلیم به اختالف مبیّع به کیفیّات مختلف است و باید به 
نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند«؛ لذا از منظر قانون گذار 

15. برای مالحظه معانی عین رجوع شود به )گرجی، 1375: 306(.

به اختالف مبیّع کیفیّت تسلیم نیز متفاوت خواهد بود. آنچه از 
نظر قانون گذار مشروط است تسلیم عرفی است. عرف اگر تسلیم 

را محّقق بداند قانون نیز بر آن صّحه می  گذارد.
از  بیش  تسّلط  امکان  و  فکری  آفرینش  های  پذیری16  تکثیر 
یک نفر به طور هم  زمان نسبت به آن، از اوصاف این  گونه اموال 
اموال در  این  گونه  به نظر نمی  رسد مانعی در واگذاری  بوده و 
قالب عقد بیع باشد. اگرچه تسلّط هم  زمان افراد متعّدد بر دانش 
به دلیل  افرادی را که  فنّی موضوع اختراع، احتمال سوءاستفاده 
را  ندارند  استفاده  حّق  ولی  داشته  اند  استفاده  امکان  دسترسی، 
مطرح ساخته است از این جهت با حّق انحصاری انتقال گیرنده 
در تعارض بوده و ممکن است نقض حقوق وی را به دنبال داشته 
باشد؛ اّما این احتمال نسبت به اختراعی که مورد واگذاری واقع 
نشده نیز مطرح است و چه بسا که دانشی فنّی موضوع اختراع به 
طرقی در اختیار دیگرانی که نسبت به آن حّق استفاده ندارند قرار 
گیرد مورد استفاده من غیر حق واقع شود. همچنین این احتمال 
نسبت به مصادیق شایع مبیّع که اموال ماّدی بوده است نیز قابل 
طرح می  باشد. اگرچه در این  گونه اموال سلطه ماّدی مالک در 
نتیجۀ انتقال و تسلیم بر مال موضوع انتقال قطع گردیده است و 
در  اما  باشد؛  داشته  ماّدی  آن تصّرف  به  نسبت  نمی  تواند  دیگر 
عین حال احتمال نقض حقوق انتقال گیرنده با تصرف حقوقی 
از  پس  انتقال  دهنده  است  ممکن  چراکه  دارد  وجود  واگذارنده 
انتقال و با وجود قطع علقه مالکیّت وی، نسبت به انتقال مجّدد آن 
به اشخاص دیگر اقدام نماید. امری که نقض حّق انتقال گیرنده را 
به همراه دارد. تردیدی نیست که چنین احتمالی مانع امکان انتقال 
این اموال از طریق بیع نمی  باشد؛ در نتیجه، احتمال نقض حق 
انتقال گیرنده توّسط واگذارندۀ اختراع به دلیل سلطه و دسترسی 
وی به دانش فنّی موضوع اختراع نیز نباید مانعی در واگذاری آن 

در قالب عقد بیع باشد.

محدودیّت زمانی بقاء مالکیّت بر حّق اختراع
دائم  به  طور  مبیّع  مالکیّت  بیع،  عقد  درنتیجۀ  غالب  فرض  در 
مالکیّت  واگذاری  قرارداد  به موجب  آنکه  می  گردد حال  منتقل 
محدود به مّدت اعتبار گواهینامه اختراع )حداکثر 20 سال پس 
از ثبت تقاضانامه( واگذار می  شود. این خود به عنوان ایرادی بر 

واگذاری اختراع در قالب بیع مطرح می  گردد.17
این  مقرر  مهلت  های  از  پس  اختراع  گواهینامه  اعتبار  عدم 
مسئله را مطرح کرده است که آیا با انقضای اعتبار، مالیّت اختراع 

16. »خاصیّت تکثیر پذیری در خود شیء وجود دارد و متوّجه مال یا همان حّق 
مالی به مفهوم رابطۀ بین شخص و شی  ء نمی  شود. به تعبیر دیگر آنچه مورد انتقال 
قرار می  گیرد حّق مالی است لیکن آنچه تکثیر می  شود و امکان سلطۀ اشخاص 
فروز،  )احسنی  است«  اختراع  خود  می  آورد،  فراهم  را  مفروز  به  صورت  متعّدد 

.)231 :1390

17. در این خصوص حتّی ادعا شده با توّجه به اینکه مّدت مالکیّت دائمی است 
لذا گنجاندن شرط محدودیّت زمانی مالکیّت در قرارداد خالف مقتضای بیع بوده 

است و مبطل آن می  باشد )محّمدی، 1386: 179(.
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می  گردد  قطع  آن  با  مالک  مالکیّت  رابطۀ  و  زائل  نیز  ثبت شده 
یا اینکه با انقضای اعتبار، مالیّت پابرجا و رابطۀ مالکیّت برقرار 
منتفی  قانونی  حمایت  های  فقط  صورت  این  در  و  می  باشد 
گردیده است و اگر شخص ثالثی بدون مجوز از اختراع موضوع 
منقضی شده  اعتبار گواهینامه  مّدت  نمود چون  استفاده  قرارداد 
است، مالک و در فرض واگذاری انتقال گیرنده، نمی  توانند علیه 

ناقض مدعی گردند؟
 استنباط از قانون اختراعات کشورمان این است که با انقضاء 
اعتبار گواهینامۀ اختراع فقط حمایت  های قانونی برداشته می  شود. 
اثر گواهینامۀ اختراع، پیش از منقضی شدن اعتبار، بهره  مندی از 
منقضی  از  پس  و  می  باشد  قانون  در  مذکور  انحصاری  حقوق 
نخواهد  استفاده  قابل  قانون  در  مذکور  انحصاری  شدن، حقوق 

بود و این به معنای مالیّت نداشتن اختراع نیست.
حکم مصّرحه در ماّدۀ 16 قانون اختراعات به هیچ  وجه نافی 
نافی مالکیّت غیر انحصاری بر اختراع  یا  حّق غیر انحصاری و 
بر  مالکیّت  انتفای  آن  تبع  به  و  مالیّت  انتفای  برای  نمی  باشد. 
اختراعی که مّدت اعتبارش منقضی شده هیچ دلیلی وجود ندارد 
این صورت  در  دارد.  ماکان  ابقاء  بر  داللت  استصحاب  اصل  و 
اختراع  صاحب  انحصاری  حقوق  از  قانونگذار  حمایت  عدم 
باعث می  شود که مالکیّت انحصاری مرتفع گردیده است و اگر 
محتوای اختراع قابل استفاده باشد، مالکیّت آن به مالکیّت جمعی 
یا اشتراکی تبدیل گردد؛ به این معنا که عالوه بر صاحب اختراع 
منعی برای استفاده دیگران هم وجود ندارد )احسنی فروز، 1390: 
206(18؛ البته استدالل فوق از این جهت قابل ایراد است که چون 
مال چیزی است که ارزش دادوستد داشته باشد و در بازار برای 
آن پول پرداخت شود و همچنین معیار مالیّت هر مالی بنا به نظر 
عرف است، لذا در صورتی که بی  اعتباری گواهینامۀ اختراع، آن 
به  حاضر  کسی  که  گونه  ای  به  نماید  بی  ارزش  کلّی  به  طور  را 
پرداخت پول بابت آن نباشد، مالیّت اختراع زائل و از آن پس مال 
به حساب نمی  آید و موضوع قرارداد واقع شدن چنین اختراعی به 
لحاظ عرفی و عقلی منتفی و در بطالن آن تردیدی وجود ندارد؛ 
اّما چنانچه بی  اعتباری گواهینامه فقط موجب کاهش ارزش مالی 
اختراع شده باشد، در مالیّت چنین اختراعی و تداوم علقۀ مالکیّت 
قابل  را  اختراعی  قانون گذار  ندارد.  تردیدی وجود  آن  به  نسبت 

حمایت می  داند که ثبت شده باشد.
بر  مالکیّت  اینکه  فرض  با  و  فوق  توضیحات  به  عنایت  با 
اختراع محدود به مّدت زمان مقّرر در قانون بوده است و اگرچه 
اعتبار می  گردد، به  انقضاء مّدت مقّرر گواهینامۀ اختراع فاقد  با 
نظر نمی  رسد چنین محدودیّتی منعی بر امکان انتقال حّق اختراع 

در قالب بیع باشد.

18.  در این خصوص گفته شده که حّق اختراع و عالمت تجاری و حّق مؤلف 
پس از انقضاء مدّت حمایت مقرّر در قانون به  صورت اموال بالمالک حکمی در 
آمده است و همگان امکان استفاده از آن را دارند )جعفری لنگرودی، 1373: 38(.

اثر عقد بیع انتقال مالکیّت مبیع از فروشنده به خریدار می  باشد؛ 
می  نماید.  واگذار  بوده  دارا  که  را  مالکیّتی  همان  فروشنده  لذا 
مالکیّت واگذارنده نیز دائمی نبوده بلکه تابع محدودیّت مقّرر در 
قانون است و او آنچه را که دارا است به همراه توابع و احکام 
اینکه  به  عالوه  می  نماید.  منتقل  خریدار  به  آن  بر  حاکم  قانونی 
بودن  دائمی  بر  خدشه  ای  اموال،  بقاء  زمانی  محدودیّت  صرف 
مالکیّت وارد نمی  کند. هر مالی ممکن است دارای عمر محدود 
به  طور  مالی  حیات  که  نمی  کند  تفاوتی  جهت  این  از  و  بوده 
و  )کریمی  قانونی  به  طور  یا  و  کند  پیدا  خاتمه  طبیعی  و  مادّی 
حّق  شده  گفته  که  است  اساس  همین  بر   .)69 موسوی،1390: 
مالکیّت تا موضوع آن از بین نرفته، باقی است و اگر موضوع بنا 
به دلیلی از بین برود حق نیز ساقط خواهد شد )کاتوزیان، 1380 

الف: 104(.
بقاء  زمانی  محدودیّت  ممانعت  عدم  توجیه  در  همچنین 
 Time) مالکیّت بر اختراع، به نهاد جدید التأسیس مالکیّت زمانی
sharing) نیز اشاره شده و بیان گردیده است که پذیرش مالکیّت 
با  مالکیّت  واگذاری  امکان  بر  دلیلی  داخلی  حقوق  در  زمانی 

محدودیّت زمانی است.19
 تمّسک به قرارداد نامعیّن و ماّدۀ 10 قانون مدنی

یکی از قالب  های قراردادی که واگذاری حّق اختراع به موجب 
آن مورد پذیرش عّده  ای قرار گرفته است، قرارداد نامعیّن بنا به 
اشخاص  مذکور  ماّدۀ  بر  بنا  است.  مدنی  قانون   10 ماّدۀ  تجویز 
الزامی ندارند که توافقات خود را در قالب  های پیش  بینی شده 
در قوانین تنظیم نمایند. توافقنامۀ خصوصی به هر شکل و با هر 
شرایطی که انجام شود تابع قواعد کّلی معامالت است و به حکم 

قانون صحیح و برای طرفین الزام آور می  باشد.
منعقد  را  آن  که  کسانی  به  نسبت  خصوصی  »قراردادهای 
نموده  اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است«.
است  امری  قوانین   10 ماّدۀ  در  »قانون«  واژۀ  از  مقصود 
نمود20  توافق  می  توان  تکمیلی  قوانین  برخالف  تکمیلی.  نه  و 

)کاتوزیان، 1381: 32(.
در واقع مادّۀ 10 قانون مدنی راهکاری است برای پیش  بینی 
مدنی  قانون  قراردادی.  آزادی  اصل  برقراری  و  نامعیّن  عقود 
و  اقتصادی  اهّمیّت  دارای  که  را  عقود  از  بعضی  و شرایط  آثار 
به  دلیل  به همین  و  نموده  بیان  به  تفصیل  بوده  اخالقی ویژه  ای 
این قسم عقود، معیّن گفته می  شود؛ امّا پیش بینی احکام این  گونه 
قراردادها به معنای آن نیست که اشخاص ناچارند توافقات خود 
را در قالب یکی از آن  ها تنظیم کنند. عقد با تراضی واقع می  شود 

19. الزم به ذکر است به موجب قرارداد مالکیّت زمانی، محدودیّت زمانی مالکیّت 
بــه موجب قرارداد مقرر گردیده اســت حــال آن که در خصوص حــّق اختراع 

محدودیّت به حکم قانون می  باشد.
20. همچنیــن ماّدۀ975 قانون مدنی اجــرای قراردادهای خصوصی خالف اخالق 
حســنه، نظم عمومی و یا توافقاتی که منجر به جریحه دارا کردن احساسات جامعه 

می  شود را منع نموده است.
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و تشریفات خاّصی نداشته است و طرفین ناگزیر از به کاربردن 
است  مشهور  فقه  در  آنچه  برخالف  نیستند.  معیّن  واژه  های 

)کاتوزیان، 1376: 146(.
حال چنانچه قراردادی خصوصی دربردارندۀ ممنوعیت  های 
مقّرر در ماّدۀ 10 و دیگر مواّد قانونی نباشد -خالف قوانین آمره، 
نظم عمومی و اخالق حسنه نباشد- آیا می  توان با استناد به حکم 
قیود خاّص عقود  و  احکام  از  رهایی  ماّدۀ 10، جهت  در  مقّرر 
معیّن، توافق انجام شده را از ذیل عنوان عقود معیّن خارج و تابع 

حکم کلّی ماّدۀ 10 قانون مدنی نمود؟
در پاسخ به این سؤال گفته شده که در استناد به آزادی اراده 
نباید آنقدر افراط کرد که فلسفۀ مقّررات مربوط به عقود معیّن 
تملیک گردد  معلوم  به عوض  عینی  لذا چنانچه  و  برود  بین  از 
از اجرای  اینکه مقصود قرارداد خاصی است  بهانۀ  به  نمی  توان 
 :1379 )کاتوزیان،  نمود  امتناع   10 ماّدۀ  به  اتکا  با  بیع  مقّررات 
و  اصول  سایر  که  نیست  معنا  بدان  مدنی  قانون   10 ماّدۀ   .)33
قواعد عمومی حاکم بر قراردادها همانند اصل لزوم، صّحت و 
نسبی بودن قراردادها و دیگر شرایط عمومی صّحت قراردادها 
مورد بی  توّجهی قرار گیرد؛ لذا مادامی که توافق طرفین جلوه  ای 
را  طرفین  توافق  باشد  قانونی  موجود  و  معیّن  سازوکارهای  از 
تنها در صورتی  و  نموده  تفسیر  معیّن  باید در همان چارچوب 
که قالب  های مشخّص قانونی پاسخ  گوی رابطۀ قراردادی نباشد 
می  توان به مفاد ماّدۀ 10 تمسک جست )ماندگار، 1378: 291(.

افراد  توافقات خصوصی  به  احترام  مخالف،  عقیده  ای  بر  بنا 
ایجاب می  کند که آثار قرارداد به نحوی که توسّط آن  ها تعیین 
شده قابل اجرا باشد و حتّی المقدور باید از تجزیۀ ارادۀ طرفین 
امتناع نمود. چنانچه از توافق فهمیده شود که آنان ماهیّت حقوقی 
مستقلی را اراده کرده  اند نباید تکّلف به خرج داد و عقد را لزومًا 
با یکی از قالب  های عقود معیّن که با ذهن الفت بیشتری دارد 
تطبیق نمود و آثار عقد معیّن را بر آن بار نمود؛ بلکه باید به توافق 
طرفین آن  گونه که توافق کرده  اند ترتیب اثر داده شود )ماندگار، 

.)291 :1378
واگذاری مالکیّت حّق اختراع در قالب قراردادی نامعیّن بنا به 
تجویز ماّدۀ 10 قانونی مدنی امری است که با عنایت به یکی از 
دو نظریّۀ مطرح شدۀ فوق، رویکردی متفاوت را مطرح خواهد 

نمود.
دارای  توافق طرفین  اگر  که  باشیم  نظر  این  به  قائل  چنانچه 
مشّخص  و  معیّن  چهارچوب  و  معیّن  آثار  و  شرایط  اوصاف، 
مشّخص  و  معیّن  چوب  چهار  همان  در  باید  را  قرارداد  بوده، 
قانونی نام  گذاری و شناسایی نمود تنها در صورتی که قالب  های 
به  می  توان  نباشد،  قراردادی  رابطۀ  پاسخگوی  قانونی  مشّخص 
مفادّ مادّۀ 10 تمسّک جست، ممکن است این  گونه نتیجه  گیری 
شود که واگذاری مالکیّت حق اختراع به نحوی که در نتیجۀ آن 
از  گردد،  قطع  کامل  به  طور  انتقال  با موضوع  واگذارنده  ارتباط 
منظر قانون عنوان و احکام مشّخص دارد و قالب قراردادی بیع 

اینکه مقصود قرارداد  بهانه  را تداعی می  نماید؛ لذا نمی  توان به 
خاّصی است از اجرای مقّررات بیع امتناع نمود.

نتیجه حاصل  این  باشیم  نظر مخالف  به  قائل   حال چنانچه 
عنوان  تعیین  در  واگذاری،  قرارداد  طرفین  که  شد  خواهد 
قراردادی، شرایط، آثار و احکام مترتّبه بر آن آزاد بوده و چنانچه 
مربوط  قواعد  تابع  و  داشته  بیع  عنوان  آن  ها  قرارداد  نخواهند 
قواعد  از  تبعیّت  را ضمن  توافق خویش  باشد می  توانند  بیع  به 
عمومی قراردادها در یک قالب نامعیّن و مطابق خواست و ارادۀ 

مشترک تنظیم نمایند.

 شناسایی ماهیّت حقوقی مستقل
پس از بررسی امکان واگذاری حق اختراع در قالب عقد بیع و 
به همراه دالیل  قانون مدنی  ماّدۀ 10  نامعیّن موضوع  یا قرارداد 
موافقین، ایرادات و موانع مطرح شده از سوی مخالفین، رویکرد 
واگذاری  قرارداد  برای  مستقل  حقوقی  ماهیّت  شناسایی  دیگر 
تحت عنوان یک عقد معیّن با عنوان مشّخص سوای سایر عقود 

معیّن سنّتی و مطرح شده در قانون است.
نظر  توجیه  در  مختلف سعی  انحاء  به  رویکرد  این  موافقین 

خویش نموده  اند. از جمله گفته شده است:
نقل  وانتقال این حقوق از طریق عقود رایج در انتقال قراردادی 
حقوق بر دیگر اموال اوالً منجر به ابهامات فراوانی در خصوص 
اعمال احکام خاص این نوع معامالت بر چنین دادوستدهای مهّم 
اقتصادی می  شود و ثانیاً عرف، متون قانونی و اسناد بین  المللی 
چنین  پذیرش  به  تمایلی  هیچ  عماًل  فکری،  مالکیّت  به  ناظر 
قالب  های معامالتی در دادوستد این دارایی  ها نشان نداده است 
بلکه گاه به  صراحت اقدام به شناسایی قالب  های معامالتی جدیدی 
است. نموده  دارایی  ها  این  تجاری  انتقاالت  و  نقل  انواع  برای 
ابهامات ناشی از اعمال قواعد عام حاکم بر حقوق بر اموال 
نسبت  تا  است  کرده  وادار  را  فکری  مالکیّت  قانون گذار  مادّی 
مسئولیّت  تقویم  ضوابط  و  شرایط  دامنه،  بر  حاکم  قواعد  به 
ناشی از تجاوز به این نوع حقوق نیز تجدیدنظر جّدی معمول 
جدید  مالی  تأسیس  باید  را  مزبور  حقوق  بنابراین،  باشد  داشته 
به  مختّص  حقوقی  ماهیّت  که  »حقوقی  نمود.  تلقی  قانون  گذار 
از  و  بوده  قانونی خاص  احکام  تابع  آن  نقل  وانتقال  دارد،  خود 
می  گیرد«  قرار  دادوستد  مورد  ویژه  قراردادی  قالب  های  طریق 

)جعفر زاده، 1389: 32(.
تمّسک به ماّدۀ 10 قانون مدنی زمانی موجه است که رابطۀ 
قراردادی موجود دارای توصیف حقوقی معینّی نباشد و از مطالعۀ 
نتوان  رایج  تجاری  رویّه  های  و  عرف  حقوقی،  اصول  قوانین، 

احکام خاّص این گونه قراردادها را شناسایی نمود.
به  مربوط  بین  المللی  تجاری  قراردادهای  پیچیدۀ  طبیعت 
در  افراد  قراردادی  روابط  از  متفاوت  فکری،  مالکیّت  های 
معامالت معمولی و روزمره است؛ لذا ماّدۀ 10 قانون مدنی برای 
پاسخ گویی به مسائل متعّدد مطروحه در این حوزه از کارایی الزم 
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برای  ماهیّت حقوقی مستقل  دنبال شناسایی  به  باید  و  ندارد  را 
این  گونه قراردادها باشیم )ماندگار، 1378: 292(.

قرار  قانونگذار  حکم  مورد  که  قراردادی  به  نسبت  اگرچه 
با  قراردادهای  میان  در  انطباق  قابل  قالبی  یافتن  است،  نگرفته 
نام امتیاز به حساب می  آید و امکان تسّری احکام قرارداد با نام 
قانونی  احکام  از جستجوی  را  طرفین  و  است  آورده  فراهم  را 
اّما شناخت  از طریق قواعد عمومی قراردادها بی  نیاز می  سازد؛ 
ماهیّت حقوقی مستقل جهت رفع دغدغه  های موجود در حوزۀ 
با  قراردادهایی  می  نمایاند؛ چراکه چنین  اختراع ضروری  انتقال 
مشّخصات، احکام و آثار خاص، باید به لحاظ اهّمیّت و کثرت 
استعمال در عرف در زمرۀ عقود با نام و به موجب قانونی که به 
عنوان قانون اختصاصی در این حوزه به تصویب برسد، پیش  بینی 
و به عنوان عقدی معین شناسایی گردد. مخصوصًا که عالوه بر 
عرف، توصیه  های مؤکّد نهادهای بین  المللی مبنی بر وجود چنین 
قراردادی در قوانین داخلی و تبعیّت قانونگذار بسیاری از کشورها 
ماهیّت حقوقی مستقل  لزوم شناسایی  بر  این توصیه، داللت  از 
قراردادهای  دیگر  و  واگذاری  قراردادهای  برای  معیّن  عنوان  و 
مربوط به مالکیت  های فکری را دارد )احسنی فروز، 1390: 152(.

استفاده از قالب قراردادی صلح
از جمله قالب  های قراردادی که قانون مدنی نیز آن را به رسمیّت 
شناخته است و به عنوان یک قالب قراردادی باز مورد استفادۀ 
قرارداد صلح، شاه  است.  قرارداد صلح  قرار می  گیرد،  متعاملین 
و  عنوان  هر  با  را  قراردادها  تمامی  می  توان  که  است  کلیدی 
ترتیب  بدین  و  نمود  منعقد  آن  عنوان  باشند تحت  که  شرایطی 
با  به قراردادی  قانون مربوط  الزامات  از  طرفین قرارداد خود را 
عنوان خاص رهانیده و با آزادی عمل بیشتری می  توانند دربارۀ 
تعّهدات و شرایط حاکم بر قرارداد توافق نمایند. بنا بر ماّدۀ 758 
قانون مدنی »صلح در مقام معامالت هرچند نتیجۀ معامله  ای را 
لیکن شرایط و احکام  به  جای آن واقع شده است می  دهد؛  که 

خاّصه آن معامله را ندارد ...«
اگرچه صلح قالبی است وسیع  تر از همۀ عقود معیّن که برای 
تحّقق حاکمیّت اراده فراهم آمده است، اّما مفهوم صلح از هدف 
اصلی آن یعنی سازش، توافق و تسالم مایه می  گیرد. در مفهوم و 
جوهر صلح نوعی گذشت  های متقابل وجود دارد، به گونه  ای که 
همین امتیاز آن را از سایر معامالت ممتاز می  کند. در هر مورد که 
وجود حّقی بین دو نفر مشتبه بوده یا مورد نزاع قرارگرفته باشد 
مبنای  بر  که  عقدی  باشد،  احتمالی  نزاع  از  جلوگیری  یا هدف 
)کاتوزیان،  است  صلح  شود،  واقع  طرفین  متقابل  گذشت  های 

1380 ب: 293 و 294(.
واگذاری حّق اختراع را همانند هر توافق دیگری می  توان در 
قالب عقد صلح منعقد نمود و بنابراین از ایرادات مطرح شده در 
خصوص استفاده از عقد بیع و یا قالب قراردادی مستقل مصون 
ماند. نکتۀ قابل توّجه اینکه آنچه رویّۀ عملی ادارۀ ثبت اختراعات 

معرفی  است،  اختراع  انتقاالت  و  نقل  در  رسمی  اسناد  دفاتر  و 
الزام  و  اختراع  بر  مالکیّت  واگذاری  قالب حقوقی صلح جهت 
عملی اشخاص در استفاده از این قالب حقوقی می  باشد. عماًل 
از مراجعه  ناگزیر  قانونی حّق اختراع  اشخاص جهت واگذاری 
به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال و امضای 
مورد  که  امری  هستند،  اختراع  گواهینامۀ  صلح  نام  به  سندی 

پیشنهاد و تأیید ادارۀ ثبت اختراعات نیز هست.
رویّۀ عملی موجود اگرچه از ایرادات مطرح شده در خصوص 
را  قراردادی  قالب  اّما  است؛  مانده  مصون  بیع  قالب  از  استفاده 
و  تحدید شروط  عدم طرح،  کلیّت،  دلیل  به  که  نموده  پیشنهاد 
تعّهدات قراردادی نمی  تواند به عنوان یک قالب حقوقی کارآمد 
پاسخ گو  خصوص  این  در  را  فناوری  و  اختراع  صاحبان  نیاز 
باشد. به  عالوه آن  گونه که اشاره گردید قالب قراردادی صلح در 
جایی قابلیّت استفاده دارد که بنای طرفین بر مصالحه، اغماض 
و گذشت باشد؛ حال آنکه در قرارداد واگذاری حّق اختراع به 
عنوان یکی از قالب  های مورد استفاده در عرصۀ تجارت اغماض 
سود  حّداکثر  تحصیل  در  طرفین  بلکه  ندارد؛  جایی  گذشت  و 

قراردادی نهایت تالش را می  نمایند.
تمامی  آن  در  که  است  قراردادی  قالب  اختراع  نیاز صاحبان 
احکام، شرایط، آثار و ضوابط مورد نیاز اندیشیده شده است به 
گونه  ای که آن  ها را به یک عبارت کّلی تحت عنوان صلح حقوق 

ارجاع نداده باشد.

بحث و نتیجه گیری
با مالحظه و بررسی شرایط و احکام خاص قالب  های قراردادی 
همچون عقد بیع و قرارداد نامعیّن موضوع ماّدۀ 10 قانون مدنی 
حّق  واگذاری  قرارداد  تطبیق  امکان  اگرچه  که  گردید  مشّخص 
دلیل احکام و  به  اّما  دارد؛  بیع وجود  قراردادی  قالب  با  اختراع 
اموال  قراردادی و ویژگی  های خاّص  قالب  این  ضوابط خاص 
حّق  و  اعم  به  طور  غیرمادّی  اموال  و  حقوق  واگذاری  فکری، 
اختراع به  طور خاص از طریق عقد بیع با ایرادات و موانعی از 
جمله تملیکی بودن عقد بیع، لزوم عین بودن مبیّع، نحوۀ تسلیم 
و انتزاع مبیّع از مالک و محدودیّت زمانی بقای مالکیّت بر حّق 
اختراع مواجه است. ایرادات و موانعی که چنانچه به  درستی مورد 

تحلیل و تبیین قرار گیرند، قابل رد و رفع می  باشند.
که  است  قراردادی  تملیکی  عقد  از  مقصود  بپذیریم  اگر   
انتقال مالکیّت از آثار آن بوده است و در نتیجۀ آن مالکیّت منتقل 
می  گردد خواه به  طور فوری و هم  زمان با عقد انجام گیرد و خواه 
در آینده محقق شود، به نظر نمی  رسد تملیکی بودن بیع مانعی در 

واگذاری حّق اختراع در قالب بیع باشد.
لزوم عین بودن مبیّع نیز با عنایت به اینکه واژۀ عین مشترک 
به  را  عین  حقوق  دانان  و  فقها  از  بسیاری  و  است  بوده  لفظی 
مفهوم اصل مال که در مقابل منفعت قرار می  گیرد، معنا نموده  اند 
و مفهوم عین شامل اعیان غیرمتعیّن و متجّسم و از جمله اموال 
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فکری نیز می  شود، مانعی در مبیّع شمردن حّق اختراع محسوب 
در  معامله  مورد  تسلیم  نحوۀ  اگرچه  دیگر  سوی  از  نمی  شود. 
خصوص حّق اختراع متفاوت با تسلیم اموال ماّدی خواهد بود اّما 
همان  گونه که ماّدۀ 369 قانون مدنی نیز مقّرر می  دارد »تسلیم به 
اختالف مبیّع به کیفیّات مختلفه است و باید به نحوی باشد که به 
لحاظ عرفی آن را تسلیم گویند«. محدودیّت زمانی بقای مالکیّت 
و  است  بوده  اموال  این  گونه  ویژگی  های  از  نیز  اختراع  بر حقّ 
خدشه  ای بر دائمی بودن مالکیّت وارد نمی  کند. هر مالی ممکن 
است دارای عمر محدود باشد و از این جهت تفاوتی نمی  کند 
که حیات مالی به  طور مادّی و طبیعی خاتمه پیدا کند و یا به  طور 
قانونی. خاتمۀ حیات قانونی اموال فکری مانعی در خریدوفروش 

این  گونه اموال نیست.
 با عنایت به توضیحات فوق، در عین حال که امکان واگذاری 
حّق اختراع در قالب بیع وجود دارد؛ اّما چنانچه از توافق طرفین 
فهمیده شود که آنان ماهیّت حقوقی مستقلی سوای عقد بیع را 
را  قرارداد واقع شده  داد و  به خرج  نباید تکّلف  اراده کرده  اند 
لزومًا با عقد معیّن بیع تطبیق داد؛ لذا طرفین قرارداد واگذاری در 
تعیین عنوان قراردادی، شرایط، آثار و احکام مترتّب بر آن آزاد 
داشته  بیع  عنوان  آن  ها  قرارداد  نخواهند  که  در صورتی  و  بوده 
باشد، می  توانند توافق خویش را ضمن تبعیّت از قواعد عمومی 
قراردادها در یک قالب نامعیّن و مطابق خواست و ارادۀ مشترک 

تنظیم نمایند.
از آنجا که در حال حاضر در حقوق داخلی  از سوی دیگر 
و  نقل  حّداقل  یا  و  اختراع  حّق  واگذاری  قانونی خاص جهت 
به  تنها  قانونگذار داخلی  ندارد و  انتقاالت حقوق فکری وجود 
بیان عبارت »حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است« 
معیّن  عنوان  و  مستقل  ماهیّت  شناسایی  لذا  است،  نموده  اکتفا 

جهت قرارداد واگذاری بعید می  نماید.
حق  واگذاری  خصوص  در  خاص  قانونی  حاضر  حال  در 
اختراع وجود ندارد؛ اّما شایسته است با توّجه به اهّمیّت موضوع 
ارجاع  جهت  طرح  قابل  مختلف  موانع  و  ایرادات  از  پرهیز  و 
با  هماهنگ  نیز  داخلی  قانونگذار  قراردادی،  قالب  های  سایر  به 
قوانین خارجی و بین  المللی نظام مدّون و معیّنی را جهت نقل 
و انتقاالت قراردادی حقوق فکری پیش  بینی و خأل های قانونی 

موجود را جبران نماید.
به  عالوه در نبود قانون خاص نیز آموزش  های حقوقی الزم به 
صاحبان فن و دارندگان ورقۀ اختراع داده شود تا ضمن آشنایی با 
حقوق قانونی خویش و قالب  های قراردادی قابل استفاده جهت 
آن  موجب  به  که  گردد  فراهم  بستری  قانونی  حقوق  واگذاری 
صنعت  اندرکاران  دست  عنوان  به  اختراع  گواهینامۀ  دارندگان 
جهت  صلح  حقوقی  قالب  پذیرش  از  ناگزیر  کشور  توسعۀ  و 

واگذاری اختراعات خویش نباشند.
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جعفری لنگرودی، محمد جعفر )1373(. حقوق اموال. تهران: 

انتشارات گنج دانش.
تعهدات.  حقوق  مدنی،  حقوق  دورۀ   .)1389(  -------

چاپ چهارم. تهران: انتشارات گنج دانش.
-------- )1382(. فرهنگ عناصرشناسی. تهران: انتشارات 

گنج دانش.
حکمت نیا، محمود )1387(. مبانی مالکیت فکری. چاپ دوم. 

تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
الثانی.  الفقاهه. جزء  )1412(. مصباح  ابوالقاسم  خویی، سید 

بیروت: انتشارات دارالهادی.
چاپ  تعهدات.   ،3 مدنی  حقوق   .)1390( مهدی  شهیدی، 

پانزدهم. تهران: انتشارات مجد.
چاپ   .1 معین  عقود   ،6 مدنی  حقوق   .)1384(  -------

سوم. تهران: انتشارات مجد.
نرم  پدیدآورندگان  حقوق   .)1389( امیر  نشاط،  صادقی   

افزارهای کامپیوتری. چاپ دوم. تهران: نشر میزان.
مدنی،  حقوق  مقدماتی  دورۀ   .)1382( حسین  سید  صفایی، 

اشخاص و اموال. جلد 1. چاپ دوم. تهران: نشر میزان.
فقه  فی  المبسوط   .)1425( جعفر  ابی  الطائفه  شیخ  طوسی، 

االمامیة. الجزء الثانی. قم: مؤسسۀ النشر االسالمی.
و  ماهیت  »بررسی  اعظم )1386(.  انصاری،  پرویز؛  عامری،   
مبانی حقوقی تایم شرینگ )مالکیت زمانی( در حقوق انگلیس«. 

فصلنامۀ نامه مفید. شمارۀ 64. صص 117-142.
از طریق  مالکیت صنعتی  »انتقال   .)1387( ابراهیم  فرامرزی، 
شهید  دانشگاه  ارشد.  کارشناسی  نامۀ  پایان  فروش«.  قرارداد 

بهشتی تهران.
عمومی  قواعد  مدنی،  حقوق   .)1376( ناصر  کاتوزیان،   
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قراردادها. جلد 1. چاپ چهارم. تهران: شرکت سهامی انتشار.
--------  )1378(. حقوق مدنی، معامالت معوض، عقود 
تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض. چاپ هفتم. تهران: شرکت 

سهامی انتشار.
اعمال  مدنی،  حقوق  مقدماتی  دورۀ   .)1379(  --------
حقوقی، قرارداد، ایفاع. چاپ هفتم. تهران: شرکت سهامی انتشار.

-------- )1380( الف. دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، اموال 
و مالکیت. چاپ چهارم. تهران: نشر دادگستر.

مدنی،  حقوق  مقدماتی  دورۀ  ب.   )1380(  --------
درس  هایی از عقود معین. جلد 1. چاپ سوم. تهران: انتشارات 

گنج دانش.
کنونی.  حقوقی  نظم  در  مدنی  قانون   .)1381(  --------

چاپ ششم. تهران: نشر میزان.
کاظمی نجف آبادی، عباس )1388(. »ماهیت حق خریدار در 
ایران«. مجلۀ گواه. شمارۀ 13.  تایم شرینگ و نهادهای حقوقی 

صص 13-22.
کریمی، عباس؛ موسوی، اسماء )1390(. »بیع اموال فکری از 
منظر حقوق اسالمی«. مجلۀ فقه و مبانی حقوق اسالمی. سال 44. 

شمارۀ 2. صص 53-74.
 گرجی، ابوالقاسم )1375(. مقاالت حقوقی. جلد دوم. چاپ 

دوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران
لمعه.  شرح  حقوقی  مباحث  ترجمۀ   .)1388( اسداهلل  لطفی، 

چاپ هفتم. تهران: انتشارات مجد.
در  تکنولوژی  قراردادی  »انتقال   .)1387( مصطفی  ماندگار، 

حقوق تجارت بین  الملل«. رسالۀ دکتری. دانشگاه تهران.
تهران:  مؤلف.  حقوق  قراردادهای   .)1386( پژمان  محمدی، 

نشر دادگستر.
الدین  شمس  عبداهلل  ابی  شیخ  اول(،  )شهید  العاملی  مکی 
و  ترجمه  الدمشقیة.  اللمعه   .)1379( الدین  جمال  بن  محمد 
تهران:  تبیین محسن غرویان و علی شیروانی. چاپ چهاردهم. 

انتشارات دارالفکر.
تهران:  دهم.  چاپ  فارسی.  فرهنگ   .)1386( محمد  معین، 

انتشارات سرایش.
االول.  المجلد  البیع.   .)1421( اهلل  روح  الخمینی،  موسوی 

بی  جا: مطبعة مؤسسة العروج.
میر شمسی، محمد هادی )1387(.  »قراردادهای انتقال و بهره 
برداری از حقوق مالکیت صنعتی«. رسالۀ دکتری. دانشگاه تهران.

 النجفی، الشیخ محمد حسن )1374(. جواهر الکالم. جلد 22. 
چاپ دهم. تهران: انتشارات دارالکتب االسالمیة.

تجاری  عالئم  و  صنعتی  طرح  های  اختراعات.  ثبت  قانون 
مصوب 1386.
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