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Abstract
Undoubtedly, in the current era, what is important in the field of intellectual
property is its commercialization. On the other hand, the transfer of intellectual
property in the form of legal contracts is essential. These forms are numerous in
Iranian law: some contracts, such as sale, exchange, and loan cause the transfer of
ownership of the same property, and some other contracts, such as lease, transfer the
ownership of interests for a limited period of time. What was examined in the
present article is the feasibility of adapting the lease to intellectual property. Almost
from the beginning of the formation of the intellectual property law system
regarding the transfer of intellectual property concerning the feasibility of adapting
the lease contract as a specific contract in the Iranian legal system, with intellectual
property, there has been no organized and accurate research. The authors have
studied the issue and concluded that according to the jurisprudential and legal
definition of the lease contract and due to the term in this contract and the lack of a
term in the copyright law, the creator's right is not compatible with the lease. As a
result, it is not possible to design the legal environment governing this market, and it
will not be possible to apply intellectual property in the form of a lease.
Keywords: Intellectual Property, Knowledge-Based Company, Lease Contract.

 Corresponding Author, Email: Taqhikhani@gmail.com

پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،17شمارۀ  ،4زمستان 1400
صفحات ( 1423 -1438مقاله پژوهشی)

تحلیل فقهی ماهیت عقد اجاره مالکیت معنوی
1

محمد ساردوئی نسب  ،علی تقیخانی

*2

 .1دانشیار گروه حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران ،ایران
 .2دانشجوی دکتری حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران ،ایران
(تاریخ دریافت1399/02/26 :؛ تاریخ پذیرش)1399/07/05:

چكیده
در عصر کنونی تجاریسازی و انتقال اموال معنوی در قالب قراردادهای قانونی ،امری ضروری است .ایون قالوب هوا در
حقوق ایران متعددند؛ برخی عقود مثل بیع ،معاوضه و قرض ،موجب انتقال مالکیت عین اموال میشووند ،برخوی عقوود
نیز مانند اجاره ،سبب انتقال مالکیت منافع برای مدتی محدود میشوند .مقالۀ حاضر ،امکانسنجی انطباق عقد اجواره بور
مالکیت معنوی را بررسی نموده است .در نظام حقوقی ایران در خصوص امکانسنجی انطباق عقد اجاره به عنووان یوک
عقد معین با مالکیت معنوی ،تحقیقی بهصورت سازمانیافته و دقیق صورت نگرفته است .نگارندگان با بررسی و تودقیق
در مسلله به این نتیجه رسیده اند که با توجه به تعریف فقهی و قانونی عقد اجاره و بهدلیل تعیین مودت در ایون عقود و
عدم تعیین مدت در قانون حمایت از حقوق مؤلفان ،انتقال حق پدیدآورنده بوا عقود اجواره سوازگار نیسوت .در نتیجوه
نمیتوان فضای حقوقی حاکم بر این بازار را طراحی نمود و بنابراین ،امکان انتقال دارایی معنوی در قالوب عقود اجواره
وجود ندارد.
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 .1مقدمه
حقوق مالکیت معنوی به دارندۀ خود اجازه مویدهود از منوافع مخلوقوات فکوری مربوطوه
منحصرات استفاده کند .این حقوق دارای ارزش اقتصوادی اسوت کوه جوزء دارایوی شوخص
صاحباندیشه بهشمار میرود .هدخ حمایت از مالکیت معنوی ،ارتقای دانش در جامعوه و
کمک به رشد و توسعۀ اقتصادی کشورهاست .بنابراین چنانچه حمایت از اینگونه حقووق
به هدخ مطلوب خود منتهی نشود ،بهخودیخود ارزش چندانی نخواهند داشوت .از سووی
دیگر ،صاحبان حقوق برای بهرهبرداری از جنبههای مادی تالش فکری خود و عرضۀ آنهوا
به عموم جامعه ،به سرمایه نیاز دارند تا با تجاریسازی ایدههای خود به تولید انبووه دسوت
یابند که یکی از دالیل اصلی سرعت پیشرفت توسعۀ فناوری در کشورهای صنعتی توجه به
فرایند تجاریسازی نتایج تحقیقات داخلی آن کشورها بوده است.
بازار بورس در سراسر دنیا مهمترین بازار رسومی تجواری بوهشومار مویرود کوه آحواد
اعضای جامعه تمایل به شرکت در آن دارند و دامنۀ مخاطبان باالیی دارد .نظام بازار بوورس
با عدالت ،پویایی و استقالل خود ،در راستای تحقق بخشی به هودخ دسوتیابی بوه بوازاری
منصفانه ،کارا و پویا ،به توأمین موالی ارزان و آسوان منجور مویشوود .در ایون بوازار سوهام
بهصورت آسان ،سریع و کمهزینه مبادله شده و به شوفافیت و اعتبوار قیموت سوهام منتهوی
میشود .بنابر تصریح قانون بازار اوراق بهوادار مبنوی بور ادارۀ بازارهوای خوارج از بوورس
توسط نهادی متمرکز ،شرکت فرابورس ایران با الهام از بازارهای خارج از بورس بوا هودخ
گسترش بازار اوراق بهادار و تنوعبخشی به داراییهای مالی مورد مبادله در بازار سرمایه بوا
شرایط پذیرش و معاملۀ سادهتر ایجاد شد .بنابراین بهنظر مویرسود مویتووان بوا برقوراری
ارتبا میان بازار بورس و دارایوی معنووی بوه پیونود علوم و صونعت و در نتیجوه اقتصواد
دانشبنیان دست یافت و با توجه به ویژگی بازار بورس در محیطی واقعی و رقابتی ،ارزش
واقعی مال فکری را تعیین کرد .این ابتکار که بهتازگی وارد مرحلوۀ اجورا شوده ،مویتوانود
نهضت نوینی در ایودهپوروری و نووآوری در عرصوههوای مختلوف اقتصوادی و اجتمواعی
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پایهریزی کرده و علم نافع را به جامعه سرازیر کند که این امر به پژوهشی حقووقی جهوت
تبیین ابعاد مربوطه نیاز دارد.
حقوق مالکیت معنوی بهطور سنتی به دو شاخۀ اصلی و مهوم تقسویم مویشوود :الوف)
حقوق مالکیت صنعتی و تجاری؛ ب) حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مورتبط کوه در
هریک از آن ،دو بخش اساسی وجود دارد .یک بخش مادی آن که مستقیمات بورای صواحب
آن منفعت ایجاد میکند و بخش دیگر روابط غیرمالی است که ارزش دادوسوتد را نودارد و
به طور مستقیم قابل ارزیابی به پول و مبادله نیست و انتقالناپذیر است (سوروری اشولیکی،
.)18 :1391
آنچه در عرصۀ مالکیت معنوی ،در عصر کنونی اهمیت پیدا کرده ،بحث تجواریسوازی
آن است ،زیرا تا زمانیکه حقوق مالکیت معنووی بوهعنووان ابوزاری بورای تحصویل منوافع
اقتصادی و تجاری قرار نگیرد ،ارزش و جایگاه واقعی خود را در دنیای امروز پیدا نخواهود
کرد .انتقال اموال معنوی باید در قالب قراردادهای معتبر انجام پذیرد .این قالبها در حقوق
ایران متعددند؛ برخی عقود مثل بیع ،معاوضه و قرض ،موجب انتقوال مالکیوت عوین امووال
میشوند ،برخی عقود نیز مانند اجاره ،موجب انتقال مالکیوت منوافع بورای مودتی محودود
میشوند .عالوهبر این ،از حیث تعهدات ناشی از این عقوود ،در برخوی مووارد چوون هبوه،
تملیک بهطور مجانی واقع میشود .نکتۀ مهم در همۀ این عقود آن است که پوس از تحقوق
عقد ،انتقال مالکیت مال موضوع عقد صورت میپذیرد ،بهنحوی که پس از تحقوق عقود ،از
ناقل سلب مالکیت میشود و او نمیتواند در مورد آنچه واگذار کورده اسوت ،حقوی داشوته
باشد .انتقال دائمی است و منتقلالیه قائممقام ناقل میشود .حتی در اجاره نیز انتقوال منوافع
در مدت معلوم ،دائمی است .ازاینرو از آنجا که قانونهای موجود صرفات به قابلیوت نقول و
انتقال اموال معنوى (فکری) اشاره داشتهاند و به اصوول حواکم و قواعود خواص اشوارهای
نشده است ،بررسی قالبهای سنتی انتقال در بحث مالکیت معنوی ضروری خواهد بود .اما
آنچه در تحقیق حاضر درصدد بررسی آن هستیم ،امکانسنجی انطباق عقد اجاره بوهعنووان
یکی از عقود معین ،با مالکیت معنوی اسوت .تقریبوات از ابتودای شوکلگیوری نظوام حقووق
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مالکیت معنوی در خصوص انتقال اموال فکری تألیفاتی به چشم میخورد ،اما در خصوص
امکانسنجی انطباق عقد اجاره بهعنوان یک عقد معین در نظام حقووقی ایوران ،بوا مالکیوت
معنوی ،هنوز تحقیقی سازمانیافته و دقیق صورت نگرفته است .بنابراین در تحقیق حاضر،
این مسلله بررسی میشود.
 .2عقد اجاره
اجاره از جمله عقود معوض و تملیکی است که به لحاظ اهمیوت و نقشوی کوه در روابوط
اجتماعی دارد ،مورد توجه روزافزون قانونگذاران قرار گرفته است .بهنحوی کوه مهومتورین
مبحثی که بعد از بیع مواد متعدد و فراوانی را در بین عقود معین ،به خوود اختصواص داده،
عقد اجاره است که در زمرۀ عقود الزم ،تملیکی ،معوض و موقت است .در اداموه ابتودا بوه
تبیین مفهوم این عقد از منظر فقه و حقوق میپردازیم و سپس شرایط موضوع آن را مطالعه
و در انتها قابلیت انعقاد عقد اجارۀ دارایی معنوی را بررسی میکنیم.
 .1 .2مفهوم عقد اجاره
در فقه امامیه و فقه عامه تعاریفی نزدیک به هم از عقد اجاره بهعمل آمده اسوت ،کوه نظور
مشهور آن را تملیک منافع به عوض معلوم دانستهاند.
فقهای امامیه در تعریف اجاره نظرهای متفاوتی ابراز کردهاند .عقد اجاره در حقووق ایوران
از جمله عقود تملیکی است که از فقه به قانون مدنی راه یافته است .مشهور فقهوای امامیوه در
تعریف اجاره ،گفتهاند« :االجاره هی العقد على تملیک المنفعه المعلومه بعوض معلوم»( .شهید
ثانی1407 ،ق97 :؛ نجفی1414 ،ق .)206 :ولی عدهای از فقها تعریف فوق را کامل ندانستهاند
و معتقدند که تملیکی بودن عقد اجاره با پارهای از آثار آن سازگاری نودارد ،چراکوه منوافع در
عقد اجاره ،حینالعقد موجود نیست و اجاره چون از عقود معاوضی است ،لذا میبایست کول
منافع در برابر کل ثمن قرار گیرد و حال آنکه منافع عین مستأجره معدوم است .بر همین مبنوا،
عدهای از نویسندگان به مفهوم عرفی تسلیم استناد جسته و معتقدنود کوه مووجر تنهوا مکلوف
است مورد اجاره را به مستأجر تسلیم یا مستأجر را بر عین مسوتأجره تسولیط کنود .در نتیجوۀ

تحلیل فقهی ماهیت عقد اجاره مالکیت معنوی 1427 

این امر ،مستأجر مالک کل منفعت میشود .ازاینرو این افوراد ،در تعریوف عقود اجواره آن را
«ثمرۀ تملیک منافع» دانستهاند؛ یعنی از آثار عقد اجاره که تملیک منافع است سوخن بوه میوان
آوردهاند .بهعبارت دیگر ،این عده از فقهای امامیه تملیک منفعوت در برابور عووض معلووم را
ثمره عقد دانستهاند ( محقق حلی1409 ،ق13 :؛ محقق ثانی1412 ،ق.)80 :
عده ای نیز به تعریف فوق قیدی افزوده و بیان میدارند ....« :بقاء مالکیت مؤثر بر عوین
مستأجره» (عالمه حلی1412 ،ق158 :؛ عالمه حلی1407 ،ق.)226 :
بعضی نیز در تعریف مشابه با نظرهای فقهای مذکور ،عقد اجاره را در حقیقوت تسولیط
مستأجر بر عین مستأجره برای انتفواع از آن در برابور عووض معلووم انگاشوتهانود (یوزدی،
1421ق.)17 :
مادۀ  466قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه ،اجاره را چنین تعریف کرده است« :اجواره
عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره میشوود .اجواره دهنوده را
مؤجر و اجارهکننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند».
همان طورکه از ظاهر ماده بر میآید ،تعریف مذکور تعریف دقیقی از عقود اجواره ارائوه
نمیدهد .هرچند در مادۀ  467به اقسام اجاره اشواره شوده و در موادۀ  512بحوث از اجواره
اشخاص میشود ،لیکن مادۀ  466قانون مدنی دربردارندۀ تعریوف جوامع و موانعی از عقود
اجاره نیست .همین امر موجب شده است تا حقوقدانان با جمع مواد قانونی عقود اجواره را
چنین تعریف کنند « :عقدی است که به موجب آن مستأجر ،در برابور موالی کوه بوه مووجر
میپردازد ،برای مدت معین مالک منافع عین مستاجره میشود» (کاتوزیان.)368 :1387 ،
 .2 .2موضوع عقد اجاره
هدخ اصلی عقد اجاره این است که موجر منفعت مورد اجاره یا بوهعبوارت دقیوقتور حوق
مالکیتی را که بر منافع دارد ،در برابر عوض به مستأجر تسلیم و تملیک کند و شخصی غیر
از مالک عین حق بهرهبرداری انحصاری از آن را پیدا میکند.
بنابراین مطابق آنچه در کتابهای فقها و حقوقدانان و همچنین قانون مودنی بیوان شوده
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است ،هیچ تردیدی وجود ندارد که موضوع عقد اجاره منفعتی است که متعلق به یک عوین
است .حال این عین مستأجره باید قابلیت بقا در برابر استفاده از منافع را داشته باشد.
مطابق با مادۀ  472قانون مدنی ،عین مستاجره باید معین باشد و اجارۀ عین مجهوول یوا
مردود باطل است ،زیرا عقد اجاره بهمنظور انتفاع از منافع بهکار بورده مویشوود و ازایونرو
موضوع آن باید عین باشد .حال این عین ممکن است معین مانند اجاره یک خانوه یوا کلوی
همچون فروش بلیت هواپیما یا اتوبوس بوده و نیز میان موجر و دیگران بهصورت مشترک
و مشاع باشد .به موجب مادۀ  475قانون مدنی اجارۀ مال مشاع جایز است؛ اما تسلیم عوین
مستأجره موقوخ به اکن شریک است.
 .3انتقال حقوق مالكیت معنوی در قالب عقد اجاره
در خصوص امکان انتقال منافع حاصل از آثار معنوی به عقود اجواره ،نوص قوانونی وجوود
ندارد و تنها اشارات مواد قانونی در زمینۀ اجاره اموال است که سبب میشود انتقوال امووال
معنوی در قالب عقد اجاره تصور شود .ازاینرو مواردی را دربارۀ دو بخش انتقال مالکیوت
ادبی و صنعتی به تفکیک بیان میکنیم.
در بخش مالکیت ادبی باید گفت بهنظر نمیرسد ماهیت «انتقال حقوق مؤلف» بوا عقود
اجاره انطباق داشته باشد.
 .4ادله عدم انطباق عقد اجاره با مالكیت معنوی:
 .4 .1دلیل نخست :در اجاره لزومات موضوع عقد متشوکل از دو جوزء عوین و خوود منوافع
است ،در حقوق مؤلف صرفات حقوق مالی مؤلف بدون هیچ پایگاهی وجوود دارنود و موورد
اعتبار و شناسایی هستند .بر این اساس بسیاری از احکام قانون مدنی در بواب اجواره ،مثول
تلف عین مستأجره ،عیب آن و لزوم معلوم و معوین بوودن عوین مسوتأجره ،در ایون بحوث
منتفیاند .تسلیم عین مستأجره در مدت قرارداد ضروری است ،ولی تسلیم یا بقوای نسوخۀ
اصلی نزد منتقلالیه در طول مدت قرارداد ضرورتی ندارد .چهبسوا ممکون اسوت در لحظوۀ
انعقاد قرارداد حقوق مؤلف ،نسخۀ اصلی اثر تلف یا مفقود شوده باشود .بورعکس در عقود
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اجارۀ تملیک منفعت به مستأجر مستلزم وجود و تعیوین عوین مسوتأجره اسوت (موسووی،
 .)571 :1379بر همین اساس مواد  471 ،470و  472قوانون مودنی احکوام ویوژهای وضوع
کرده اند :مادۀ  470قدرت بر تسلیم عین مستأجره ،مادۀ  471ق.م لزوم قابلیوت بقوای عوین
مستأجره در برابر انتفاع و باألخره مادۀ  472قوانون مودنی بور معوین و معلووم بوودن عوین
مستأجره تأکید و تصریح دارند.
 .4 .2دلیل دوم :تعیین مدت در عقد اجاره ،شر صحت عقد است (موسوی خمینوی،
 ،)573 :1379لیکن در انتقال حقوق مالی مؤلف ،با وجود موقت بودن آن ،به تعیوین مودت
نیازی نیست؛ در این صورت قانونگذار حداکثر مدت انتقال را سوی سوال قورار داده اسوت
(مادۀ  14قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان).
 .4 .3دلیل سوم :منافع ،مالی است که بهتدریج از عین حاصل میشود و ضوابطۀ تمییوز
منفعت از عین همین تدریجی بودن حصول و توراوش آن اسوت .حقووق موالی مؤلوف بوه
محض خلق اثر ایجاد میشوند و به گذشت زمان نیازی ندارند (موارد  1و  2قانون ایوران).
به این ترتیب آنچه در مورد حقوق مالی مؤلف مطرح میشود ،حقی موجود ،کامل و موورد
اعتبار است ،نه حقی که بهتدریج بهوجود میآید .ازایونرو عوالوهبور فقودان پایگواه (عوین
مستأجره) خود حقوق مالی تمام بههنگام انتقال وجود دارنود و نمویتووان آنهوا را منفعوت
دانست .حتی اگر الشۀ اصلی و اولیۀ اثر بهکلی از بین برود یا آنکه به دیگران منتقول شوود،
حقوق مؤلف باقی خواهد ماند .درحالیکه در اجاره ،تصور بقا و وجود عقود و منفعوت در
حالتی که عین مستأجره تلف میشود ،منتفی است (مواد  483و  499قانون مدنی).
 .4 .4دلیل چهارم :وجود حقوق معنوی مؤلف از یک سو و خصیصۀ قائم بوه شوخص
بودن قرارداد از سوی دیگر ،محدودیتهای را فراوانی برای منتقلالیه حقوق مؤلوف ایجواد
میکند که تصور آن برای مستأجر دشوار است ،مثل اصل عدم امکوان انتقوال حقووق موالی
مؤلف مگر با اکن مؤلف ،اصل لزوم بهرهبرداری از اثر ،درحالیکه مستأجر مثول هور موالکی
الزام به بهرهبرداری از مال خود ندارد و علیاالصوول حوق انتقوال آن را دارد (شوهید ثوانی،
1410ق.)339 :
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 .4 .5دلیل پنجم :قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ،سالها پوس از
قانون مدنی تصویب و وضع شده و قانونگذار بهخوبی از پشوتوانۀ غنوی فقهوی و نظریوات
موجود در خصوص کیفیت انعقاد عقد اجاره ،بیع و  ...آگاه بوده است .با این حوال ،انتقوال
حقوق مؤلف را بیع یا اجاره نامگذاری نکرده است .بنابراین آیا سکوت مقنن در مقام بیوان
قرینۀ آن نیست که قانونگذار انتقال حقوق مؤلف را جزو عقود معین نمیداند؟!
 .4 .6دلیل ششم :مضافات به اینکه لزوم بهرهمندی از آثار و فواید اجاره نیز بهتنهایی مفید
نیست .شرایط و ارکان عقد اجاره در موورد انتقوال حقووق مؤلوف وجوود نودارد .بنوابراین
نمیتوان آن دو را یکی پنداشت .با این حال نزدیکی و تشابه میان اجارۀ شخص با قورارداد
خلق اثر سفارشی که در حقوق ایران موجب انتقال حقوق مالی به سفارشدهنده مویشوود،
بسیار تأملبرانگیز است (محمدی 187 :1389 ،و .)188
 .4 .7دلیل هفتم :منافع در عقد اجاره به لحاظ پیوند با عین مستأجره ،مربو بوه مکوان
یا زمان خاصی هستند .درحالیکه در حقوق مؤلف نهتنهوا شویوههوای بهورهبورداری بسویار
متنوعاند ،مکان و زمان بهرهبرداری هم باید معین و محدود شوود (مفهووم موواد منودرج در
فصل دوم قانون حمایت از حقوق مولفوان و مصونفان و وحودت موالک موادۀ  216قوانون
مدنی) .در غیر این حالت ،منتقل الیه امکوان اسوتفاده از اثور بوه اشوکال مختلوف را خواهود
داشت .بهعالوه اینکه قرارداد اجاره لزومات عقدی معوض است و بدون تعیین اجارهبها عقود
باطل خواهد بود (مواد  464و  490قانون مدنی) .درحالیکه قرارداد بهرهبورداری از حقووق
مؤلف ،شاید بهصورت مجانی منعقد

شود.

 .4 .8دلیل هشتم :در اجاره ،منافع در مالکیت مستأجر بهوجوود مویآیود و هموین امور
کافی است تا تمام منافع متعلق به او باشد ،درصورتیکه شیوههای جدید بهرهبرداری از اثور
که موضوع توافق مؤلف و طرخ قرارداد او نیسوتند ،بوه خوود او تعلوق دارنود .در مجمووع
بهنظر میرسد ،انتقال حقوق مؤلف در حقوق ایران عقود اجواره نیسوت (محمودی:1389 ،
 187و .)188
اما در مورد اجارۀ اموال صنعتی در مادۀ  39قانون ثبت عالئوم و اختراعوات ،قانونگوذار
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غیر از انتقال مالکیت ،شکل دیگری از انتقال را در خصوص حق اختوراع پویشبینوی کورده
است که عبارت است از انتقال حق استفاده از موضوع اختراع .در نگاه اول بهنظر مویرسود
که این نوع قالب انتقال با ماهیت عقد اجاره مشابه است ،اموا بررسویهوای دقیوقتور نشوان
میدهد تردیدهایی که در بحث ماهیت حقوق مالکیت ادبی و هنری وجوود دارد ،در اینجوا
هم امکان طرح دارند ،در نتیجه ماهیت اینگونه انتقاالت با عقود اجواره یکوی نیسوت و از
طرفی قانون ثبت عالئم و اختراعات ،سالها پس از قانون مدنی تصویب شده است؛ با ایون
حال ،انتقال حقوق مالی حق اختراع را اجاره نامگذاری نکرده است.
بهنظر میرسد سوکوت قانونگوذار در خصووص عالئوم تجواری ،مودارهای یکپارچوه،
نمونههای اشیای مصرفی و طرحهای صونعتی نیوز در هموین مباحوث طورح شودنی اسوت
(امیدیان.)100 :1386 ،
 .5دلیل انطباق عقد اجاره با مالكیت معنوی
قائالن به انطباق عقد اجاره با مالکیت معنوی در تبیین این دیدگاه ،چنین مینویسند« :اجارۀ
اموال غیرمادی یا دارایی فکری نیز قابل تصور و پذیرفتنی است ،زیرا اگور معنوای تملیوک
منفعت انتقال حق مالکیت بر منافع باشد ،آنچه در اجاره واگذار میشود با حقی که شخص
بر حاصل کار و ابداع خود دارد نزدیک میشود و میتووان گفوت مالوک ادبوی و هنوری و
صنعتی نیز میتواند حق خود را به اجاره واگذار کند .یعنی با حفظ مالکیت خوود انتفواع از
آن را برای مدت معین و در برابر عوض به دیگران بدهد .نمونهای از اجارۀ اموال غیرمادی
را در انتقال موقت حق تألیف (طبع و نشر و فروش اثر) میتوان دیود .در عورخ دادوسوتد،
این قرارداد را "انتقال" مینامند تا از هرگونه اشکال قانونی و نظری پرهیز کنند .ولی تحلیل
ماهیت آن ما را به اجاره نزدیک میکند .تنها مانع مهم عوادت و رسوم و سونت اسوت کوه
مالکیت را به عین مادی اختصاص میدهد و اجاره را به انتفاع منافع آن عوین .وگرنوه ،اگور
پرده این پندار دریده شود ،میبینیم که هیچ تفاوتی میان انتقال حق مالکیت منوافع اعیوان و
انتقال حق مالکیت منافع آثار ادبی و هنری و صنعتی نیست .بهویوژه در اجواره ،کوه انتقوال
منافع انسان یا انتفاع از کار و فعالیت شخص پیشبینی شده است ،پذیرش انتقوال منوافع آن
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گروه از کارها ،که به دلیل جنبههای ابتکاری آن مورد حمایت ویژه قرار گرفتوه و در بوازار
به عنوان مال دادوستد میشود ،آسان تر است .حقی که مستأجر اموال غیرمادی بور آن پیودا
میکند همانند حق عینی است و به مالک حق تقیب و تقدم میدهد .بنابراین اگور بیگانوهای
اثر ادبی نویسندهای را بدون داشتن حق منتشر کند ،ناشری که حق توألیف را اجواره کورده
است میتواند مانع کار او شود و خسارت بگیرد .همچنین اگر مالوک اثور حوق مسوتأجر را
رعایت نکند و حق نشر را به دیگری بدهد ،کار او فضولی و قابل ابطوال اسوت و مسوتأجر
میتواند با رد این اقدام ناشایسته ابطال آن را از دادگواه بخواهود» (کاتوزیوان.)368 :1387 ،
بنابراین حداقل میتوان بهرهبرداری از اموال فکری توسط افراد غیر را مانند بهرهبورداری از
اموال کلی تلقی کرد و در خصوص اجاره ،آن را جزء اجارۀ عهدی تلقی کرد .بر این اساس
میتوان دو شیوۀ معامالتی انتقال حق بهرهبرداری اوراق بهادار مبتنی بر داراییهوای فکوری
شرکتهای دانشبنیان برای مدت زمان معین و انتقال حق بهرهبرداری اوراق بهوادار مبتنوی
بر داراییهای فکری برای مقدار معین در بازار بورس دارایی فکری را در قالب انعقاد عقود
اجاره انجام داد .اما از نظر نگارندگان چنین امکانی وجود ندارد .به هر حوال موضووع عقود
اجاره استفاده از منفعت عین مستأجره است و حال آنکوه دارایویهوای فکوری ،مواهیتی از
جنس حق دارند و با مسامحه میتوان قائل بر عینیت (عین در مفهوم موسع کلمه) آنها شد،
مگر آنکه دارایی فکری را منفعت انسان بدانیم و پدیدآورنوده را موضووع اجوارۀ اشوخاص
تلقی کنیم که این نظریه هم در نظام حقوقی حقوق مالکیت معنووی کوامالت موردود بووده و
دیگر کسی قائل بر این نیست که اثر فکری منفعت انسان باشد .بنوابراین امکوان واگوذاری
داراییهای فکری در قالب عقد معین اجاره موضوع قانون مدنی ،نوهتنهوا در بوازار بوورس،
بلکه در فضای خصوصی میان اشخاص نیز وجود ندارد.
 .6نتیجهگیری و نظر مختار
بیتردیود در عصور کنوونی آنچوه در عرصوۀ مالکیوت معنووی اهمیوت پیودا کورده ،بحوث
تجاریسازی آن است ،چراکه تا زمانیکه حقوق مالکیوت معنووی بوهعنووان ابوزاری بورای
تحصیل منافع اقتصادی و تجاری قرار نگیورد ،ارزش و جایگواه واقعوی خوود را در دنیوای
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امروز پیدا نخواهد کرد .از سوی دیگر انتقال اموال معنوی باید در قالب قراردادهای معتبر و
قانونی انجام پذیرد .این قالبها در حقوق ایران متعددند؛ برخی عقود مثل بیوع ،معاوضوه و
قرض ،موجب انتقال مالکیت عین اموال میشوند ،برخی عقوود نیوز ماننود اجواره ،موجوب
انتقال مالکیت منافع برای مدتی محدود میشوند .عالوهبر این ،از حیوث تعهودات ناشوی از
این عقود ،در برخی موارد مانند هبه ،تملیک بهطور مجانی واقع میشود .نکتۀ مهم در هموۀ
این عقود آن است که پس از تحقق عقد ،انتقال مالکیت مال موضوع عقد صورت میپذیرد،
بهنحوی که پس از تحقق عقد ،از ناقل سلب مالکیت میشود و او نمیتواند در مورد آنچوه
واگذار کرده است ،حقی داشته باشد .در واقع ،انتقال دائمی است و منتقلالیه قائممقام ناقول
میشود .حتی در اجاره نیز انتقال منافع در مدت معلوم ،دائمی است .ازایونرو از آنجوا کوه
قانونهای موجود صرفات به قابلیت نقل و انتقال اموال معنوى (فکری) اشاره داشتهانود و بوه
اصول حاکم و قواعد خاص اشارهای نشده است ،بررسی قالبهای سنتی انتقوال در بحوث
مالکیت معنوی ضروری خواهد بود .اما آنچه در تحقیق حاضر بررسی شود ،امکوانسونجی
انطباق عقد اجاره بوه عنووان یکوی از عقوود معوین ،بوا مالکیوت معنووی اسوت .از ابتودای
شکلگیری نظام حقوق مالکیت معنوی در خصوص انتقال اموال فکری تألیفواتی بوه چشوم
میخورد ،لکن در خصوص امکانسنجی انطباق عقد اجاره بهعنوان یک عقد معین در نظوام
حقوقی ایران ،با مالکیت معنوی ،هنوز تحقیقی سازمانیافته و دقیق صورت نگرفتوه اسوت.
نگارندگان با بررسی و تدقیق در مسلله به این نتیجه رسیدهاند که با توجه به تعریف فقهوی
و قانونی عقد اجاره و بهدلیل تعیین مدت در این عقد و عدم تعیین مدت در قانون حمایت
از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ،انتقال حق پدیدآورنده با عقد اجاره سازگار نیست.
در نتیجه نمیتوان فضای حقوقی حاکم بر این بازار را طراحی کرد و امکان انتقوال دارایوی
فکری در قالب عقد اجاره وجود نخواهد داشت.
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 .13طوسی ،محمدحسون (1412ق) .المبسو فیفقهاالمامیيه ،چ اول ،بویجوا :دار الکتوب
االسالمی ،چ اول.
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 .14عاملی ،محمد بن مکی (بیتا) .القواعد و الفوائد ،چ سوم ،قم :کتابفروشی مفید.

 .15عاملی ،زینالدین بن علی (1414ق) .مسالكاالفهامالیررحريرایعاالسيالم،چنهيم،
بیروت :دارالکتب العلمیه.
1410( ------------------- .16ق) .الروضهالبهیهفیررحاللمعهالدمشقیه ،چ دهم،
قم :کتابفروشی داوری.
 .17کاتوزیان ،ناصر ( .)1390درسهاییازعقودمعین(دورةمقدماتی) ،چ پوانزدهم ،تهوران:
کتابخانۀ گنج دانش.
 .)1387( ------------ .18حقوقمدنی(معيامالتمعيوض-عقيودتملیکيی) ،چ دوم،
تهران :شرکت سهامی انتشار.
 .)1388( ------------------ .19اسييتفتائاتجدیييد ،چ دوم ،قووم :دفتوور انتشووارات
اسالمی حوزۀ علمیۀ قم.
 .)1388( ------------ .20عقود معین ،چ نهم ،تهران :شرکت سهامی انتشار.
 .)1388(------------ .21قانونمدنیدرنظمحقوقیكنيونی ،چ بیسوتوهفوتم.تهوران:
میزان.
 .22کرکی ،محقق ثانی (1414ق) .جامعالمقاصدفیررحالقواعد ،چ چهارم ،قم :مؤسسۀ آل
البیت.

 .23گرجی ،ابوالقاسم (« .)1372مشروعیت حق و حکم آن با تأکید بر حق معنووى» ،مجليۀ
دانشکدةحقوقوعلومسیاسی ،ش  ،29ص .132-121

 .24محسنی ،سعید؛ قبولی درافشان ،سید محمدمهدی ( .)1392بررسيیحمایيتحقيوقیاز
ایده ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ص. 137-117

 .25محقق حلی ،جعفر بن حسن (1407ق) .ريرایعاالسيالم ،چ هفوتم ،بویجوا :دارالکتوب
االسالمی.
 .26محقق سبزواری ،محمد باقر بن محمد موؤمن (1407ق) .كفایيۀاألحکيام ،چ اول ،قوم:

  1436پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،17شمارۀ  ،4زمستان 1400

دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
 .27محمدی ،پژمان ( .)1386قراردادهای حقوق مؤلف ،تهران :دادگستر.
 .28محمودی ،اصغر (« .)1391ماهیت حقوق مالکیت فکری و جایگاه آن در حقوق اموال»،
فصلنامۀدانشحقوقمدنی،دورۀ اول ،ش  ،2ص.107 -94

 .29مراغى ،سید میور عبودالفتاح (1414ق) .العنياوینالفقهیيۀ ،چ اول ،قوم :دفتور انتشوارات
اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه.
 .30مصطفوی ،سید محمدکاظم (1422ق) .خقيهالمعيامالت ،چ اول ،قوم :دفتور انتشوارات
اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه قم.
 .31مکارم شیرازی ،ناصر (1425ق) .انوارالفقاهه(كتابالنکاح)،چسوم،قم :مؤسسۀ النشور
االسالمی ،چ سوم.
 .32موسوی خمینی ،روحاهلل .بدایعالنورفیقاعدهنفیالضرر ،چ هفتم ،تهران :مؤسسۀ تنظیم
ونشر آثار امام خمینی(ره).
1424( --------------------- .33ق) .تحریرالوسیله ،چ یازدهم ،قم :مؤسسوۀ نشور
االسالمی.
 .34نجفی ،محمدحسن بن باقر (1404ق) .جواهرالکالمفیررحريرایعاالسيالم ،چ هفوتم،
بیروت :داراحیاء التراث العربی.
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