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اجاره به شرط تملیک دانش فنی

1مهسا رباطی

چکیده

حاصل تجربـه در خصـوص چگـونگی    ، معموالًنشدهدانش فنی دانش و اطالعاتی افشا

ارزش ، دانـش فنـی بـه دلیـل سـودمندي     .توزیـع یـا خـدمات اسـت    ، انجام کار اعم از تولید

از ایـن رو قراردادهـاي دانـش فنـی     .اقتصادي یافته و مبادله آن مورد توجه قرار گرفته است

لیسـانس  «دانش فنی و قرارداد »مالکیت«یا انتقال »انتقال دانش فنی«قرارداد .اندشکل گرفته

دو شـکل عمـده ایـن قراردادهـا را     ، از دانـش فنـی  »بـرداري حق بهره«یا اعطاي »دانش فنی

پـذیر  انتقال دانش فنی به صـورت تـدریجی و طـی زمـان امکـان     ، در عمل.دهندتشکیل می

استفاده از قالب قراردادي مناسبی اسـت  ، از این رو یکی از نیازها در انتقال دانش فنی.است

تدریجی مالکیت آن را نیـز فـراهم   انتقال ، گام با انتقال عملی دانش فنی در طی زمانکه هم

این پژوهش با طرح قالـب  .مالکیت تمام دانش یادشده منتقل گردد، نموده و در پایان مدت

درصـدد پاسـخگویی بـه ایـن نیـاز      ، قراردادي اجاره به شرط تملیک براي انتقال دانش فنـی 

جـاره  پژوهش حاضر پس از بررسی مفهوم دانش فنی و اوصاف آن و تبیـین مفهـوم ا  .است

امکان انتقال دانش فنی را با تلقی قرارداد اجـاره بـه   ، به شرط تملیک و ماهیت قراردادي آن

گیـرد و اسـتفاده از ایـن قالـب     نتیجـه مـی  ، شرط تملیک به قراردادي مستقل از بیع و اجـاره 

robati@yahoo.com-mahsa.دانشجویی دکتري حقوق خصوصی، وکیل پایه یک دادگستري، ایمیل.1
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قراردادي را متناسب با طبیعت انتقال تدریجی دانش فنی دانسته و آن را با ممنوعیت قـانونی  

.داندجه نمیموا

امـوال  ، اجـاره بـه شـرط تملیـک    ، انتقـال دانـش فنـی   ، قرارداد دانش فنی :کلیدواژگان

غیرمادي

مقدمه

دانـش فنـی را بـه    ، قرارداد دانش فنی قراردادي اسـت کـه بـه موجـب آن یـک طـرف      «

برداري از آن را تحت شرایطی بـه طـرف مقابـل اعطـا     کند و یا اجازه بهرهدیگري منتقل می

د و شخص اخیرالذکر نیز ضمن دریافت دانش فنی یا مجـوز انتقـال از آن نسـبت بـه     نمایمی

بـه طـور معمـول بـر اسـاس ایـن کـه موضـوع قـرارداد          .»کنـد پرداخت مابه ازا آن اقدام می

انتقـال  «قـرارداد دانـش فنـی بـه قـرارداد      ، از دانش فنی باشـد »برداريحق بهره«یا »مالکیت«

دارنـده  ، در قـرارداد انتقـال دانـش فنـی    .گـردد تعبیر مـی »فنیلیسانس دانش «یا »دانش فنی

بـه  ، تمامی حقوق راجع به دانش فنـی را بـر اسـاس فرآینـد انتقـال مـورد توافـق       ، دانش فنی

، کنندهکند و در نتیجه دهنده دانش فنی فاقد این حقوق و دریافتکننده واگذار میدریافت

در حـالی کـه در قـرارداد    .گرددمی، حدودیتیگونه مبدون هیچ، مند از حقوق یادشدهبهره

کننـده تنهـا حـق انتفـاع     دانش فنی همچنان در دارایی دهنده باقی است و دریافـت ، لیسانس

هاي قرارداد انتقال و البته برخی قراردادهاي دانش فنی به دلیل داشتن برخی ویژگی.یابدمی

گیرنـد و  بنـدي قـرار نمـی   تههاي قراردادهاي لیسانس در هیچ از یـک دو دسـ  برخی ویژگی

قـرارداد مبادلـه دانـش    «جهت تمیز از دو دسته یاد شده از این نوع قراردادهاي دانش فنی به 

.1یاد شده است»فنی

پرسش این است که در صورتی نه شرایط انتقال و نه ، با وجود دو شکل معمول یاد شده

شرایط لیسانس دانش فنی براي طرفین مطلوب نبوده بلکـه شـرایطی ماننـد شـرایط قـرارداد      

فصلنامه پژوهش، شیروي، عبدالحسین و سربازیان اسفندآباد، مجید، مفهوم قرارداد دانش فنی و ماهیت حقوقی آن، .1

.252-250، صص1390، 34، شماره13سال
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تـوان از ایـن قالـب    آیـا در حقـوق ایـران مـی    ، اجاره به شرط تملیک را در نظر داشته باشند

ین سوال ابتدا مستلزم آن است کـه  قراردادي براي انتقال دانش فنی استفاده نمود؟ پاسخ به ا

و از سـوي دیگـر مفهـوم و ماهیـت     )گفتـار نخسـت  (از سویی مفهوم و اوصاف دانش فنـی  

بررسـی گـردد تـا در نهایـت بتـوان بـا تطبیـق        )گفتـار دوم (قرارداد اجاره به شـرط تملیـک   

 امکـان یـا عـدم   ، )گفتـار سـوم  (اوصاف دانش فنی بر ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک 

.امکان به کارگیري این قالب قراردادي را براي انتقال دانش فنی نتیجه گرفت

مفهوم و اوصاف دانش فنی-گفتار نخست

بـه ذکـر   ، )بنـد نخسـت  (شناسی دانش فنی در حقـوق ایـران    در این گفتار پس از مفهوم

.یمپرداز، می)بند دوم(برخی اوصاف این دانش که از نظر قراردادي داراي اهمیت هستند 

مفهوم دانش فنی -بند نخست

»Know-how« در آمریکـا رواج یافتـه اسـت   1943که اولین بار در سال »دانش فنی«یا ،

در حقـوق ایـران   .1شـود گفتـه مـی  »علم به طریقه یا چگونگی انجام کـاري «در اصطالح به 

ایی محرمانـه و قابـل شناسـ   ، اطالعـات مهـم  ، مانند سـند اتحادیـه اروپـا    2دانش فنی را برخی

انـد  مفید و ارزشمند تعریـف کـرده  ، مجموعه اطالعات صنعتی 3معرفی نموده و برخی دیگر

با ایـن حـال در   .هاي فنی و غیرفنی براي عملیات تولید استها و مهارتکه مستلزم آگاهی

اصـطالح دانـش فنـی در مفـاهیم مختلفـی بـه کـار گرفتـه شـده اسـت؛           ، اسناد قانونی ایـران 

، تجـارب صـنعتی  ، ايایـن اسـناد در معنـاي دانـش و مهـارت حرفـه      اصطالح دانش فنی در 

کوششی در تبیین جایگاه پیوند اسرار تجاري با :رهبري، ابراهیم، جستاري در شناخت چارچوب مفهومی دانش فنی.1

.154، ص1396، 78هاي فکري، تحقیقات حقوقی، شمارهمالکیت

.221، ص1390، 4، شماره41ر آن، فصلنامه حقوق، دورهشهنیایی، احمد، حمایت هاي حقوقی از دانش فنی و آثا.2

.21، ص1368، 17، شماره 8آقایی، منوچهر، قراردادهاي انتقال تکنولوژي، مجله پژوهش در علم و صنعت، سال .3
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، دانـش سـنتی  ، اي از اطالعات محرمانـه نمونه، محصول تحقیق و توسعه، بازرگانی یا علمی

.1هاي فکري و نوعی سرمایه و عمدتاً در معناي فناوري آمده استمصداقی از مالکیت

شـم تجـاري و   ، لـک کـاري  ، کاري قلقاز دانش فنی به عنوان، داناندر نظریات حقوق

نیـز بـراي    5برخـی .یاد شـده اسـت   4و دانش تجربی 3معادل دانش علمی، 2رمز کسب و کار

را در معناي علم چگونگی انجام کار یا »دانش چگونگی«تر این مفهوم اصطالح تبیین دقیق

.ندابه کار گرفته، دانش چگونه تولید کردن و تجربه در انجام آن به صورت محرمانه

دانش فنی بیشتر در معناي فنـاوري بـه ویـژه    ، رسد در حقوق ایراندر مجموع به نظر می

هـاي کلـی اصـل    قانون اجراي سیاسـت  48اطالعات آن رایج است و با توجه به تبصره ماده 

در.گیـرد ها و عالئم تجاري و مالکیت ادبـی و هنـري را در برنمـی   نشانه، 6قانون اساسی 44

رمانه ابداعی نیز هرچند صریحاً در قوانین شناسـایی نشـده امـا از آن جـا     مقابل اطالعات مح

بـه  .گیـرد داخل در مفهـوم دانـش فنـی قـرار مـی     ، که مصداق اصلی و بارز دانش فنی است

، گردنـد عبارت دیگر اسرار تجاري که داراي انسجام فنی و کـاربرد تجـاري و صـنعتی مـی    

طالعات افشا نشـده در خصـوص اختراعـات را    در پایان باید ا.شونددانش فنی محسوب می

داراي ارزش اسـت ولـی در   ، نیز که در اثر تجربه و کاربرد عملی اختـراع حاصـل گردیـده   

.170-166رهبري، همان، صص.براي دیدن مصادیق رك.1

.193، ص1376ه، چاپ هفدهم، کتابفروشی اسالمی:، تهران1امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد .2

، 11، سـال  44حکیمیان، علی محمد، بررسی ماهیت و سـاختار جوینـت ونچـر، فصـلنامه حـوزه و دانشـگاه، شـماره        .3

ص1384 ،38.

.64، ص1384، 44، شماره 11باباپور، محمد، تاریخچه فرانشیز، فصلنامه حوزه و دانشگاه، سال .4

.21-9، صص1392نشر دادگستر، چاپ اول، :ل تکنولوژي، تهراناحسنی فروز، محمد، قرارداد انتقا.5

ها یا دسترسی آنها بـه دانـش   ها و شرکتدر مواردي که پیشگیري از توقف فعالیت بنگاه«به موجب تبصره یادشده، .6

بـه نظـر   .»سـت این ماده شود، مجاز ا)4(و)3(پذیر نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهاي  فنی جز از طریق ادغام امکان

هاي آن مانند رسد این تبصره ناظر به وضعیتی است که شرکت از ادغام با شرکتی دیگر، درصدد دستیابی به فناوريمی

از آن جایی که دستیابی به مواردي نظیر عالئم .اختراعات، طرح صنعتی و غیره، براي باالبردن سطح کارایی خود است

یست، مفهوم دانش فنی به کار رفته در این ماده شامل عالئم تجـاري و مالکیـت   و اسامی تجاري در این موارد مقصود ن

).173رهبري، همان، ص(گردد ادبی و هنري نمی
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قابل انتساب ، ماندعین حال ضمیمه اسناد اختراع نیست و منحصراً در اختیار مخترع باقی می

ر عـدم ثبـت و افشـاي    ارزش دانش فنی د، زیرا بر خالف حق اختراع.1به دانش فنی دانست

.2گرددآن است و انحصار آن از طریق شروط محرمانگی تأمین می

اوصاف دانش فنی  -بند دوم

-ایـن اطالعـات را سـودمند مـی    ، توزیـع یـا خـدمات   ، نیاز به دانش فنی در جریان تولید

آورد و موجـب مالیـت و قابلیـت نقـل و     وصف اقتصادي را به دنبال می، سودمندي.گرداند

، زیرا مالیت از نظر حقوقی چیـزي جـز داشـتن ارزش اقتصـادي    .3گرددانتقال دانش فنی می

شخصـی   5دانـان و غالباً معیار آن را نیـز حقـوق   4قابلیت مبادله و نفع عقالیی و مشروع نیست

بدین ترتیب باید گفت دانش فنی شرط مالیت براي مـورد معاملـه قـرار گـرفتن را     .دانندمی

بایـد در زمـره   ، است چنین مالی را با توجه به عدم وجود خارجی و مـادي بدیهی .6داراست

.اموال غیرمادي دانست

ارزش دانــش فنــی در گــرو ، البتــه همــان گونــه کــه در تعریــف دانــش فنــی ذکــر شــد 

ارزش اقتصادي و ، بدین معنا که در اثر افشا یا عمومی شدن، محرمانگی و انحصار آن است

از ایـن روسـت کـه در قراردادهـاي دانـش فنـی تعهـداتی        ، ددهـ مالیت خود را از دست می

تعهد به توقف استفاده ، تعهد به عدم تحقیق و توسعه دانش فنی، همچون تعهد به محرمانگی

.174-173رهبري، همان صص.1

.222-221شهنایی، همان، صص.رك.2

.165-164رهبري، همان، صص .3

، 1380گنج دانـش، چـاپ پـنجم،    :اموال، تهران؛ جعفري لنگرودي، محمدجعفر، حقوق 19امامی، همان، ص.رك.4

.37ص

؛ شهیدي، مهدي، تشکیل 10الف، ص1391کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، چاپ سی وششم، .5

:، تهـران 4؛ جعفري لنگـرودي، محمـدجعفر، الفـارق، جلـد    303، ص1377نشر حقوقدان، :قراردادها و تعهدات، تهران

.328، ص1386گنج دانش، 

.225؛ شهنایی، همان، ص249شیروي و سربازیان اسفندآباد، همان، ص.6
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هایی براي دهنده دانش فنی و برداري از دانش فنی پس از انقضا قرارداد و محدودیتو بهره

.شوددر نظر گرفته می، 1کننده آندریافت

سوال این است که رابطه دارنده ، توان مال نامیدبا توجه به این که دانش فنی را میحال 

اشـخاص ممکـن   ، قـانون مـدنی   29دانش فنی با این مال از چه نوعی است؟ به موجب ماده 

بـا  .حق انتفاع و یا حق ارتفاق را دارا باشند، هاي مالکیتاست نسبت به اموال یکی از عالقه

بایـد  ، حق هرگونه انتفاع و تصـرف در ایـن مـال را دارد   ، رنده دانش فنیتوجه به این که دا

اگرچه موضوع این مالکیت شیء خارجی نبوده امـا از  ، رابطه وي را از نوع مالکیت دانست

در خصوص موضوع این مالکیت یا به .2شباهت کاملی با مالکیت دارد، نظر انحصاري بودن

، به ایـن کـه امـوال در یـک تقسـیم بنـدي بـه عـین        با توجه ، عبارت دیگر ماهیت دانش فنی

باید گفت بدیهی است دانش فنی عین به معناي مـال مـادي   ، گردندمنفعت و حق تقسیم می

نیست اما اگر مفهوم عین را محدود به مال مادي ندانیم بلکه اموال غیرمادي را نیـز  ، خارجی

.اي مـال غیرمـادي باشـد   توانـد عـین در معنـ   ماهیت دانـش فنـی مـی   ، مشمول آن تلقی کنیم

همچنین اگر براي منفعت لزوم وجود پایگاه مـادي را شـرط نـدانیم یـا پایگـاه مـادي آن را       

.رسـد دانش فنی بـا ایـن ماهیـت نیـز سـازگار بـه نظـر مـی        ، شخص حقیقی یا حقوقی بدانیم

همچنان که در اجاره اشخاص تردیدي نیست و در واقع کار و خدمت انسان منفعـت تلقـی   

.رسدبه حق نیز تردیدي به نظر نمیدر نزدیکی ماهیت دانش فنی.دگردمی

توصـیف دانـش فنـی    .توان آن را معلوم و معین نمـود به عالوه با توصیف دانش فنی می

تواند به شکل دسـتورالعمل یـا   که به ویژه براي حفظ محرمانگی آن داراي اهمیت است می

در مــتن قــرارداد یــا در اســناد مســتقل  تشــریح تفصــیلی دانــش فنــی ، ســایر اصــول راهنمــا

کـه  ، »Show-how«3در مـورد دانـش عملـی یـا بـه تعبیـر برخـی       .الکترونیکی انجـام گیـرد  

.235-226شهنیایی، همان، صص.رك.1

، 6صادقی، طوبی و جعفرزاده، میرقاسم، ماهیت حقوقی قرارداد واگذاري حـق اختـراع، دانـش حقـوق مـدنی، سـال      .2

.43، ص1396، 1شماره

.98، ص1387پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، چاپ دوم، :فکري، تهراننیا، محمود، مبانی مالکیت حکمت.3
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تبیـین ماهیـت و تعیـین اشخاصـی کـه مسـئول انتقـال و        ، با تشریح، توصیف آن دشوار است

 شایان ذکر است که بـراي معلـوم و معـین   .1امکان توصیف وجود دارد، آموزش آن هستند

گردد زیرا همچنان کـه گفتـه شـد ارزش    ثبت دانش یادشده پیشنهاد نمی، نمودن دانش فنی

توصـیف دانـش فنـی در قـرارداد و نیـز      .دانش فنی در محرمانگی و عـدم افشـاي آن اسـت   

.رسدقابلیت تعیین آن کافی به نظر می

آن یابـد را بایـد تکثرپـذیري    وصف دیگر دانش فنی که از نظـر قـراردادي اهمیـت مـی    

هاي فکري و از جمله دانش فنی قابلیت این را دارند که در توضیح این که آفرینش.دانست

-این وصف در قرارداد موجب می.آن واحد در تصرف و سلطه اشخاص متعدد قرار گیرند

دهنده با موضوع قطـع نشـده و   ارتباط انتقال، با وجود انتقال و تسلیم چنین موضوعی، گردد

، در حالی که در قراردادهاي ناقل مالکیت.ط داشته و در اختیار وي باشدهمچنان بر آن تسل

با این حال باید توجه داشت که این .دهنده واجد اهمیت استانتزاع کامل مالکیت از انتقال

مانع از نقل و انتقال آن نیست زیرا از سویی تسلیم در قراردادها مفهـومی  ، وصف دانش فنی

و)قانون مدنی 369ماده (کیفیت آن مختلف است ، وع قراردادعرفی است که بسته به موض

قـانون   367مـاده  (گیرنده متمکن از انحاء تصـرفات و انتفاعـات باشـد    کافی است که انتقال

از سوي دیگر در مورد احتمـال سـوء   .از این رو دانش فنی نیز قابلیت تسلیم را دارد).مدنی

از امکـان  ، ن نحو که افرادي بدون داشتن حقـی استفاده از وصف تکثرپذیري این اموال بدی

باید گفت که ایـن احتمـال حتـی در مـورد امـوال      ، دسترسی به این اموال سوء استفاده کنند

علیـرغم قطـع   ، دهنده پـس از انتقـال  بدین نحو که ممکن است انتقال، مادي نیز ممکن است

بـا ایـن حـال چنـین     .ایـد اقدام به انتقال موضـوع قـرارداد بـه دیگـري نم    ، رابطه مالکیت وي

و در حقیقـت در امـوال غیرمـادي     2گردداحتمالی مانع از قابلیت نقل و انتقال این اموال نمی

اجراهاي کلـی در مـورد انتقـال مـال     نیز احتمال انتقال من غیر حق وجود داشته و از ضمانت

.گرددمند میغیر بهره

.166-165رهبري، همان صص.1

.44صادقی و جعفرزاده، همان، ص.2



اجاره به شرط تملیک دانش فنی

مقاالت

61

مفهوم اجاره به شرط تملیک و ماهیت آن -گفتار دوم

در این گفتار پس از مفهوم شناسـی مختصـري از قـرارداد اجـاره بـه شـرط تملیـک در        

به ذکر نظـرات مختلفـی کـه در خصـوص ماهیـت ایـن قـرارداد        ، )بند نخست(حقوق ایران 

و در بررسی امکـان انتقـال دانـش فنـی از طریـق ایـن قالـب حقـوقی         )بند دوم(وجود دارد 

.شودپرداخته می، اهمیت دارد

مفهوم اجاره به شرط تملیک -نخستبند 

ال داشـته و فاقـد سـابقه    ریشه در حقوق کامن Hire-Purchaseاجاره به شرط تملیک یا 

نامه موقت اصطالح اجاره به شرط تملیک نخستین بار در آیین، در حقوق ایران.فقهی است

قـانون   سـپس در ، شوراي پول و اعتبار 26/8/1361مصوب »اجاره به شرط تملیک«اجرایی 

 57ذکـر گردیـد و پـس از آن در مـاده      8/6/1362مصـوب  )بهره(عملیات بانکی بدون ربا 

،)نامه فصل سـوم قـانون عملیـات بـانکی بـدون ربـا      آیین(نامه تسهیالت اعطایی بانکی آیین

چگونگی و شرایط تنظیم قرارداد مـذکور در  ، تعریف، هیات وزیران 12/10/1362مصوب 

.1امه یادشده آمده استنآیین 65تا  58ماده 

نامـه تسـهیالت اعطـایی بـانکی مصـوب      آیین 57در تعریف اجاره به شرط تملیک ماده 

اي اسـت کـه   عقد اجـاره ، اجاره به شرط تملیک«:داردهیات وزیران بیان می 12/10/1362

در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجـاره و در صـورت عمـل بـه شـرایط منـدرج در       

اجاره بـه شـرط   «توان گفت قرارداد به طور کلی می.»مستاجره را مالک گردد عین، قرارداد

تملیک قراردادي است که بر اساس آن در ازاي اقساطی توسـط مسـتاجر بـه او اجـاره داده     

یابد که این اقساط به پایان برسـد و یـا   شود و مالکیت کاال زمانی به طور کامل انتقال میمی

.2»ان مقرر شده آن شرایط تحقق یابداگر شرایط دیگري بین خودش

»اجاره به شـرط تملیـک  «عیسئ تفرشی، محمد و وحدتی شبیري، سید حسن، ماهیت حقوقی، احکام و آثار قرارداد .1

.118، ص1380، 36، شماره9شاهد، سال ، دوماهنامه دانشگاه)مطالعه تطبیقی(

.353، ص1387، 1، شماره38وفادار، علی، اجاره به شرط تملیک، مطالعات حقوق خصوصی، سال.2
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ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک -بند دوم

در خصوص ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک نظریـات مختلفـی مطـرح اسـت کـه      

گـروه نخسـت ماهیـت    .توان به طـور کلـی در چهـار گـروه جـاي داد     ها را میمهمترین آن

انسته که در آن تملیک به صـورت شـرط ضـمن    د»اجاره«قرارداد اجاره به شرط تملیک را 

نسبت به عقـد اصـلی جنبـه فرعـی     ، قرارداد اجاره آمده است و مانند سایر شروط قراردادي

.1داشته و تابع آن است

قصد طرفین از چنین عقدي را معیار قرار داده و چه در فرضـی کـه تملیـک    ، گروه دوم

که حق تملک براي متصـرف ایجـاد   در پایان مدت خود به خود حاصل گردد و چه فرضی 

داننـد کـه در آن شـرط تعلیـق یـا شـرط فسـخ معلـق بـه          می»بیع«ماهیت قرارداد را ، شودمی

.2پرداخت آخرین قسط وجود دارد

تملیک شرط نتیجه بوده و خود به ، گروه سوم قائل به تفصیل شده و چنانچه در قرارداد

را بیـع و چنانچـه صـرفاً حـق تملـک در      ماهیت قـرارداد  ، خود در پایان مدت حاصل گردد

بدین ترتیب ، 3دانندقرارداد را اجاره همراه با وعده یکجانبه بیع می، پایان مدت ایجاد گردد

در موردي که مـالی بـه مـدت طـوالنی در برابـر اقسـاط معـین در اختیـار         «:کنندکه بیان می

-ه ملکیت متصرف درمیشود و در پایان و پرداخت اقساط خود به خود بدیگري گذاره می

ســعدي، حســینعلی و اکبــري، محمــود، بررســی فقهــی  .22؛ 124عیسئ تفرشی و وحدتی شبیري، همان، ص.رك.1

، 1396، 11اي فقهـی، شـماره  ایران، پژوهشنامه میان رشته.ا.ا جماهیت عقد اجاره به شرط تملیک در بانکداري بدون رب

بانـک مرکـزي جمهـوري    :، تهـران 2؛ خاوري، محمودرضا، حقوق بـانکی، جلـد  366؛ وفادار، همان، ص64-51صص

.193، ص1371اسالمی ایران، 

، 1357راسـتاد،  بنیـاد  :، تهـران 1جعفري لنگرودي، محمدجعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجـارت، جلـد  .رك.2

؛ جعفـري لنگـرودي، محمـدجعفر، مجموعـه محشـی قـانون       114-113؛ جعفري لنگرودي، الفارق، همان، صص50ص

؛ معینی، غالمرضا، اجاره به شرط تملیـک و موانـع گسـترش آن در    855و  854، صص1379گنج دانش، :مدنی، تهران

؛ 278، ص1384، 7، شماره)شهردانش(هاي حقوقی هاي حقوقی، موسسه مطالعات و پژوهشنظام بانکی ایران، پژوهش

.23، ص1373نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، موسوي شهري، سیدمهدي، اجاره به شرط تملیک، پایان

.77، ص1392شرکت سهامی انتشار، چاپ دوازدهم، :، تهران1کاتوزیان، ناصر، عقود معین، جلد.3
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ولی در فرضی که سبب انتقال به وجود نیامده است و نیاز به .آنچه واقع شده بیع است، آید

.1»اجاره است، تراضی دوباره یا تصمیم یکی از دو طرف دارد

گروه چهـارم معتقدنـد قـرارداد اجـاره بـه شـرط تملیـک در عـین دارا بـودن برخـی از           

ها نیست هیچ یک از آن دو یا ترکیبی از آن، یات بیعخصوصیات اجاره و برخی از خصوص

.کنـد بلکه قراردادي مستقل و معین است که شرایط آن را قانون و عرف تجارت تعیین مـی 

به عقیده این گروه بر اساس قوانین و عرف تجاري که در زمینه این قرارداد در حقوق ایران 

از قراردادهاي اعتباري است و هدف ،وجود دارد باید گفت قرارداد اجاره به شرط تملیک

هـاي  از این رو تأسیس جدیدي است که ویژگی.از آن تأمین اعتبار است نه فروش یا اجاره

.2مختص خود را دارد

تطبیق اوصاف دانش فنی با ماهیت اجاره به شرط تملیک -گفتار سوم

ت اجاره بـه  حال که از سویی مفهوم و اوصاف دانش فنی و از سوي دیگر مفهوم و ماهی

توان با تطبیق اوصاف دانش فنی بر ماهیت اجـاره بـه شـرط    می، شرط تملیک روشن گردید

بـا توجـه بـه    .امکان انتقال دانش فنی از طریق این قالب قراردادي را بررسـی نمـود  ، تملیک

شایسـته اسـت اوصـاف    ، وجود نظرات متعدد در خصوص ماهیت اجـاره بـه شـرط تملیـک    

.گیردش هر یک از نظریات به طور مستقل مورد بررسی قرار دانش فنی در فرض پذیر

-289ب، صـص 1391نشر میـزان، چـاپ سـی و سـوم،     :ر نظم حقوقی کنونی، تهرانکاتوزیان، ناصر، قانون مدنی د.1

290.

، 1388، 3، شـماره 39پناه، علی و عباسیان، رضا، ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک، فصلنامه حقوق، دورهاسالمی.2

ینـگ در  هـاي لیز اصغري آقمشهدي، فخرالدین و کاویار، حسـین، بررسـی معـامالت شـرکت    .؛ نیز رك42-37صص

آیند، محمد حسین، تحلیـل و  ؛ خوش16-15، صص1391، 27، شماره42حقوق ایران، مطالعات حقوق خصوصی، سال

، 1396، 1396، 2، شـماره 1سـازي عـدالت، سـال   بررسی فقهی قرارداد اجاره به شرط تملیـک، پژوهشـنامه فقـه و نظـام    

.49ص
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از قـرارداد اجـاره بـه    »بیـع «تطبیق اوصاف دانش فنی با تلقی  -بند نخست

شرط تملیک

واژه.»تملیک عین به عوض معلوم«بیع عبارت است از ، قانون مدنی 338به موجب ماده 

برخـی  .شایسـته بررسـی اسـت   ، یدر این تعریف با توجه به وصف غیرمادي دانش فن»عین«

معتقدند که همچنان که در عرف نیز مصطلح است اموال غیرمادي را نیـز بایـد    1دانانحقوق

ایـن   2برخـی دیگـر  .را براي تمایز از اجاره به کار بسـت »عین«در تعریف بیع قرارداد و قید 

.داننـد غیرمـادي مـی  دانسته و از این رو اعـم از امـوال مـادي و    »منفعت«واژه را در تقابل با 

بند به ویژگی گذار پاينیز با اشاره به مواد قانونی متعدد که در آن قانون 3دانانی دیگرحقوق

در.داننـد بیع را مختص بـه تملیـک اعیـان نمـی    ، عینیت در تلقی بیع از قراردادها نبوده است

شـمول امـوال   رغم اشاره به وجود عرف و مـواد قـانونی متعـدد مبنـی بـر      علی 4مقابل برخی

قانون مدنی به عنوان قاعده کلـی و نیـز کـالم     338با تأکید بر ماده ، غیرمادي در تعریف بیع

.کنندانتقال اموال غیرمادي را بیع تلقی نمی، 5دانندفقها که عین را شامل حق و منفعت نمی

.42کاتوزیان، عقود معین، همان، ص.1

.134-133انتشارات سمت، چاپ اول، صص:و دیگران، تفسیر قانون مدنی، تهران زاده، مرتضیقاسم.2

؛ جعفري لنگرودي، دایره المعـارف حقـوق   265-264جعفري لنگرودي، مجموعه محشی قانون مدنی، همان، صص.3

.462مدنی و تجارت، همان، ص

هاي پور، محمدرضا، ماهیت و ویژگیینپور، غالمرضا و حس؛ افشاري260شیروي و سربازیان اسفندآباد، همان، ص.4

قرارداد لیسانس و قابلیت انطباق آن با عقود معین در قانون مدنی، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفري، شماره 

.31-30، صص1395، 27

یخ ؛ انصـاري، شـ  307، ص.ق.ه1412دارالهـادي،  :خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، جزء الثـانی، بیـروت  .رك.5

نشـر دارالحکمـه،   :، قـم 10اهللا پایـانی، بـه کوشـش جـواد فخـار طوسـی، جلـد       تقریـرات درس آیـت  :مرتضی، مکاسب

دارالکتـاب  :، تهـران 22؛ نجفی، سید محمد حسـن، جـواهر الکـالم فـی شـرح شـرایع االسـالم، جلـد        7، ص.ش.ه1382

ص.ق.ه1365االسالمیه،  ،208.
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از قـرارداد اجـاره بـه    »اجـاره «تطبیق اوصاف دانش فنی با تلقی  -بند دوم

شرط تملیک

اجاره عقدي است که به موجـب آن مسـتاجر مالـک    «، قانون مدنی 466به موجب ماده 

موجـب گردیـده کـه برخـی اجـاره      »عین مستاجره«سخن از »...شودمنافع عین مستاجره می

با این استدالل که موضوع اجاره مرکب از دو جزء عین و ، اموال غیرمادي را صحیح ندانند

موال غیرمادي فاقد پایگاه عینی هستند و همـین امـر موجـب    در حالی که ا، خود منافع است

، عیـب آن ، همچون تلـف عـین مسـتاجره   ، گردد بسیاري از احکام اجاره در قانون مدنیمی

رسد همین امر موجب به نظر می.1منتفی گردند...لزوم بقاي عین مستاجره در برابر انتفاع و 

هاي معنوي را صحیح ندانسـته یـا حـداقل    اییاجاره دار 2گردیده تا بسیاري از فقهاي معاصر

وصف تدریحی بودن حصـول و  ، توان گفتدر مقابل می.پذیرش آن را دشوار عنوان کنند

بسیار به وصف دانـش  ، کندکه آن را از عین متمایز می)غیرقارالذات بودن(تراوش منفعت 

ه تشـابه قـرارداد دانـش    به عالو.نزدیک است، فنی که اصوالً مستلزم زمان براي انتقال است

این قالب فقهـی را بـراي نقـل و انتقـال      3فنی با اجاره اشخاص نیز که موجب گردیده برخی

تواند امکان اجاره دانش فنـی را  می، هاي معنوي جهت عرضه در بازار پیشنهاد نماینددارایی

را قابـل  هـاي فکـري   نیز اجاره امـوال غیرمـادي و مالکیـت    4دانانبرخی حقوق.توجیه نماید

توان ایـن گونـه اسـتدالل نمـود کـه از طرفـی       در تأیید نظرات یادشده می.دانندپذیرش می

قانون مدنی اجاره اشخاص را پذیرفته و از طرف دیگر انسان قابلیت اجاره و قرار گرفتن بـه  

هـاي فقهـی،   کان سنجی مالکیت معنـوي در قالـب عقـود رایـج، پـژوهش     رئیسی، محسن و آقایی بجستانی، مریم، ام.1

.211-210، صص1395، 1، شماره2دوره

هـاي  پورابراهیمی، محمدرضا، ملیحی، سیدمحمدحسن و یارمحمدي، رضا، طراحی قراردادهاي عرضه دارایی.رك.2

.265، صص1397، 14شماره معنوي در بازار سرمایه ایران مبتنی بر فقه امامیه، تحقیقات مالی اسالمی، 

.271-268همان، صص.3

؛ محسنی، سعید و قبولی درافشان، سید محمد مهـدي، حقـوق ادبـی و    371-370کاتوزیان، عقود معین، همان، صص.4

، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشکده مطالعات اسالمی )با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه و مصر(هنري 

.241، ص1394نی، چاپ اول، در علوم انسا
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ایـن کـار و خـدمت    ، بنابراین در حقیقت در اجـاره اشـخاص  ، عنوان عین مستاجره را ندارد

که موضوع اجاره قرار گرفته که حسـب مـورد ممکـن اسـت فعالیـت مـادي یـا         انسان است

هاي فکري نیـز را  توان اجاره اموال غیرمادي و مالکیتاز این رو می.فعالیت فکري او باشد

.قابل تصور و پذیرش دانست

از قرارداد »عقد معین و مستقل«تطبیق اوصاف دانش فنی با تلقی  -بند سوم

لیکاجاره به شرط تم

قرارداد مستقلی از بیـع و اجـاره و   ، رسد چنانچه قرارداد اجاره به شرط تملیکبه نظر می

هایی که در انتقـال امـوال غیرمـادي    دیگر محدودیت، داراي احکام و آثار خود دانسته شود

نباید مانعی در انتقال این اموال از طریق ، در تحلیل این عقد به بیع یا اجاره مطرح شده است

به ویژه آن که در مقررات موجود در زمینه اجـاره  .اجاره به شرط تملیک ایجاد نماید قالب

به عـالوه بـا توجـه بـه ایـن کـه مقـررات        .گرددبه شرط تملیک نیز محدودیتی مشاهده نمی

باید گفت بسـیاري از  ، دهدهاي این قرارداد را پوشش نمیموجود محدود بوده و تمام جنبه

اساس عرف تجارتی و نیز به موجب اصل آزادي قراردادي تا آن جـا   هاي قراردادي برجنبه

.با توافق طرفین قابل تعیین است، که با مقتضاي اجاره به شرط تملیک تعارضی نداشته باشد

تـوان از قالـب شـروط قـراردادي     از این رو در خصوص اوصاف مهم در دانش فنی نیز مـی 

.رارداد بهره برددر ق...انحصار و، همچون تعهد به محرمانگی

نتیجه

از سـویی  ، در خصوص امکان انتقال دانش فنی از طریق قرارداد اجاره به شرط تملیـک 

با توجه به اوصاف دانش فنی و بـه ویـژه وصـف غیرمـادي آن و از سـوي دیگـر بـر اسـاس         

بـا توجـه بـه آن کـه در     .ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک باید به این پرسش پاسـخ داد 

بـر اسـاس   ، نظریات گوناگونی وجود دارد، ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیکخصوص 

در.پاسخ پرسش یاد شده تفاوت خواهـد نمـود  ، این که کدام یک از نظریات پذیرفته شود

یکـی از  ، تحلیل قرارداد اجاره به شرط تملیک به عقد بیع یا اجاره یا حسب شرایط قـرارداد 
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انتقـال دانـش فنـی کـه     ، در مقررات مربوط به این قراردادها»عین«وجود واژه ، این دو عقد

منصرف به مال »عین«با این حال چنانچه واژه .کندمالی غیرمادي است را با ایراد مواجه می

امکـان انتقـال دانـش فنـی از طریـق      ، مادي تلقی نگردد و اموال غیرمـادي را نیـز دربرگیـرد   

مچنین در صورتی که نظریه اسـتقالل قـرارداد   ه.قرارداد اجاره به شرط تملیک فراهم است

اجاره به شرط تملیک از سایر عقود و طرح آن به عنوان یک قرارداد معین با احکام و آثـار  

توان گفت که از سویی با توجه به عدم وجـود محـدودیتی   پذیرفته شود نیز می، خاص خود

رتی و اصـل آزادي  در مقررات موجود در این زمینه و از سوي دیگر حاکمیـت عـرف تجـا   

امکان انتقال دانش فنی در قالب قـرارداد اجـاره بـه شـرط     ، قراردادي در موارد خالء قانونی

، تملیک بـا مـانع قـانونی مواجـه نبـوده و در صـورت توافـق طـرفین بـر ایـن شـیوه تملیـک            

.شودممنوعیتی از نظر حقوقی دیده نمی
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