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چکیده
بر اساس قاعدۀ مايضمن ،چنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که قرارداد منعقدد باطد
بود است ،هريک از طرفین ملزم به ردّ عوض واقعي به طرف مقابد وواهدد بدود .در ايدن
میان ،اعمال قاعدۀ مايضمن بر قراردادهای با موضوع انتقدال قدا اوتدراع بايدد بهگوندهای
موشکافانه بررسي شود؛ چه اينکه به دلی دشواری پذيرش مفهوم قبض دربارۀ اموال فکری،
اعمال قاعد بر آنها دشوار وواهد بود .به همین جهت ،نگارندگان بر آن شدند تا مقالۀ پدی ِ
رو را با جمعآوری اطالعات به شیوۀ کتابخاندهای و بدا روش تحلیلدي -توصدیفي بدهنگارش
درآورند .يافتههای اين تحقیا نشان ميدهد که با توجه بده ییرمدادی بدودن قدا اوتدراع،
قبض آن به گونهای ديگر و از طريا تحوي اسناد و مدارک مثبته صورت ميگیدرد .از ايدن
رو ،قاعدۀ مايضمن در فرض بطالن قرارداد انتقال قا اوتراع ،بهطور کام اعمال ميشود و
مخترع ملزم به ردّ عوض و انتقالگیرند پايبند به بازگرداندن معوض است.

واژگان کلیدی :قا اوتراع ،ققوق مالکیت فکری ،عوض قراردادی ،عوض واقعي ،قاعددۀ
مايضمن.
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مقدمه
زماني که قراردادی بسته ميشود ،بر سدر شدرايو و چگدونگي ان دام آن گفتگدو ان دام
ميگیرد؛ هر سوی چنین قراردادی بايد تعهد ووي را همانگونده کده پیرامدون آن توافدا
کرد است ،ان ام دهد .با اين قال ،هنگامي کده ايدن قدرارداد باطد باشدد ،بايدد ديدد چده
تعهدهايي بر دوش دو سوی قرارداد گذاشته ميشود .در اين میان ،چنانچده گواهینامدۀ قدا
اوتراع به دلی نداشتن شرايو قانوني باط باشد ،آيا ميتوان گفت که قاعددۀ مايضدمن بدر
قراردادهايي که پی از ابطال گواهینامۀ قا اوتراع انعقداد يافتده باشدد ،اعمدال ميشدود و
مخترع ملزم به ردّ عوض و انتقالگیرند پايبند به بازگرداندن معوض اسدت توضدیآ آنکده
جهت صدور گواهینامۀ قا اوتراع م موعهای از شرايو بايد اقراز شدود .يدک اوتدراع بايدد
واجد شرايو تازگي ،گام ابتکاری و کاربرد صنعتي باشد .در اين میان ،صدور گواهینامدۀ فاقدد
شرايو امری کامالً ممکن است؛ 3اين درقالي است که مخترع پدس از ببدت اوتدراع ممکدن
است اجازۀ بهر برداری4از قا اوتراع را به ديگری واگذار کرد باشد .از اين رو ،مسئلۀ قابد
بحث آن است که در موارد بياعتباری گواهینامۀ قا اوتدراع ،وضدعیت قراردادهدای بدهاجرا
درآمد چه وواهد بود آيا با باط شدن گواهینامدۀ قدا اوتدراع ،قاعددۀ مايضدمن اعمدال
ميگددردد پیامدددهای آن چیسددت در ققددوق ايددران ،قانونگددذار در مددادۀ  18قددانون ببددت
اوتراعات ،طرحهای صنعتي و عاليم ت اری مصوب  5،1386تنها موجبات ابطدال گواهینامدۀ
قا اوتراع را مشخص نمود و در مورد ابر اين ابطال بر قراردادهای بستهشد ساکت است.
با وجود اين ،بهموجب قوانین و رويدۀ قضدايي برودي از کشدورها ،همچدون چدین ،اسد انیا،
انگلیس و امريکا ،با اينکه ابطال گواهینامۀ قا اوتراع ،ققوق ناشدي از آن را از ابتددا زايد
 .3میرقاسم ،جعفرزاد و اصغر ،محمودی« ،شرايو مداهوی قمايدت از اوتدراع از نگدا رويدۀ قضدايي و ادارۀ ببدت اوتراعدات» ،م لدۀ
تحقیقات ققوقي ،ش  ،)1384( 42ص .85
 .4قرارداد لیسانس يا م وز بهر برداری ،قراردادی است که بهموجب آن دارندۀ دارايي فکری استفاد از قا مالکیت فکدری متعلدا بده
وود را در مقاب دريافت مبلغي بهعنوان «قا امتیاز يا رويالتي» به شخص ديگری واگذار ميکند.
« .5هر ذینفع ميتواند ابطال گواهينامۀ اوتراع را از دادگا دروواست نمايد .درصورتي که ذینفع بابت کند يکي از شرايو منددر در
موادّ  4 ،2، 1و صدر مادۀ  6و بند ( ) آن رعايت نشد است يا اينکه مالک اوتراع ،مخترع يا قائممقام قانوني او نیست ،قکم ابطال
گواهينامۀ اوتراع صادر ميشود .هر گواهينامۀ اوتراع يا ادعا يا بخشي از ادعاهای مربوط کده باطد شدد اسدت ،از تداريخ ببدت
اوتراع باط تلقي ميشود.»...
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نمود و ابر قهقرايي دارد ،اين ابر بر قراردادهايي کده پدی از اعدالم بياعتبداری گواهینامده
انعقاد يافته ،توسعه نمييابد و در نتی ه ،مسئولیتي برای طرفین قدرارداد نسدبت بده اسدترداد
عوضین اي اد نميکند  6.بر اين اساس ،برای عما بخشیدن به اين بحث ،ضدروری اسدت تدا
اين مسئله را مورد دقت نظر بیشتری قرار دهیم و در وصوص اعمال کام قاعدۀ مايضدمن
در فرض بطالن قرارداد انتقالِ قا اوتراع تأملي جدی داشته باشیم.
با توجه به آنچه بیان شد ،مقالۀ پی رو در پي پاسخ به ايدن پرسد هدا اسدت :آيدا در
قراردادهايي که موضوع آن انتقال قا اوتراع است ،قاعددۀ مايضدمن اعمدال وواهدد شدد
ابطال گواهینامۀ قا اوتراع بر قراردادهايي که قب از صدور قکم ابطال اجرا شد است ،چه
تأبیری ميگذارد آيا انتقالگیرند ميتواند بابت تمام آنچه به مخترع پرداوتده اسدت ،بده او
رجوع کند در ايدن وصدوص چده مسدئولیتي برعهددۀ انتقالدهندد وواهدد بدود چنانچده
انتقال گیرند از موضوع قرارداد بهر برد باشد ،تکلیف وی چیست آيدا قدا اوتدراع ،مدال
قیمي بهشمار ميآيد يا مثلي
پیشینۀ تحقیق
کنکاش پیرامون اين مسئله در فقه شیعه پیشینۀ درازی دارد که بهگونۀ معمول ،فقهدا در
باب قرارداد بیع و در زمینۀ شرايو عوضین و زير گفتار «مقبوض به عقد فاسد» و در بخد
«قاعدۀ مايضمن» به آن پرداوتهاند  7.البته ،آنچه کده موجدب شدد پیرامدون ايدن مسدئله بده
تحقیا ب رد ازيم ،تنها مفاهیم موجود دربارۀ قاعددۀ يادشدد و چگدونگي اعمدال آن نیسدت،
چراکه در اين بار مقاالت ووبي ديد ميشود 8،بلکه نگارندگان در صدد پاسخگويي بده ايدن
پرس بود اند که آيا در فرض بطالن قراردادِ انتقالِ قا اوتدراع مديتدوان قواعدد عمدومي
 .6علي ،روقيزاد و م ید ،عباستبار فیروزجا « ،تأبیر ابطال گواهینامه ببت اوتدراع در ابدر فقددان تدازگي و گدام ابتکداری بدر وجدو
پرداوتي در قرارداد لیسانس» ،فصلنامۀ پژوه ققوق وصوصي ،ش  ،)1396( 20ص .129
 .7محمدقسن ،ن فدي ،جدواهر الکدالم فدي شدرح شدرايع االسدالم( ،27 ،بیدروت :دار اقیدا التدرا العربدي 1401 ،ق) ،ص 232؛
محمّدکاظم ،طباطبايي يزدی ،قاشیه المکاسب( ،8 ،قم :اسماعیلیان ،)1378 ،ص .254
 .8عباس ،تولیت« ،بررسي و تحقیا دربارۀ قاعدۀ مايضمن بصحیحه يضمن بفاسد و قاعدۀ عکس آن» ،م لۀ ديدگا های ققوقي ،ش
 ،)1375( 3صص 82-65؛ عابدين ،مومني« ،قاعدۀ مايضمن بصحیحه يضمن بفاسدد » ،مقداالت و بررسديها ،دفتدر ،)1380( 69
صص .161-135
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قراردادها را دربارۀ آن بهکار بست و از ايدن روی گفدت کده قاعددۀ مايضدمن را ميبايسدت
بهگونه ای مطلا بر آن اعمال کرد و دو سوی چنین قراردادی را پايبند به بازگرداندن عدوض
نمود
شايان ذکر است هرچند دربارۀ موجبات و آبار ابطال گواهینامدۀ قدا اوتدراع در ادبیدات
ققوق مالکیت فکدری بحدث شدد  9،ولدي در زمیندۀ کاربسدت فقهدي قاعددۀ مايضدمن بدر
قراردادهای با موضوع انتقال قا اوتراع به صورت مستق و منسد م بحثدي مطدرح نشدد
است .از اين رو ،اين تحقیا در نوع وود نخستین کوششي است که در ايدن سدطآ و ق دم
محقَّا وواهد شد.
با توجه به مراتب يادشد  ،در کنار بررسي ديدگا های موجدود در زمیندۀ قاعددۀ اصد و
عکس ،به بررسي اقتمالها و ديدگا های موجدود در زمیندۀ معندای ضدمان ،موضدوع آن و
چگونگي کاربست آن بر قراردادهايي که موضوع آنهدا انتقدال قدا اوتدراع اسدت ،ودواهیم
پرداوت.
 .1معنا و مفهوم ضمان
بنابر قاعدۀ مايضمن ،اگر پس از ان ام قرارداد ،طرفین متوجه شوند قرارداد بنابه داليلدي
باط بود  ،هريک قا دارند تمام آن چیزی را که به طرف ديگر داد اند مسترد نمايند ،زيدرا
با اجرای ابر قهقرايي و عطف به ماسبا شدن بطالن ،پرداوتهای ان امشدد ايفدای نداروا
بود و متعاقدين محکوم به استرداد وجو دريافتي وواهندد بدود10.در ايدن فدرض ،مدالي کده
طرفین آن را دريافت نمود اند ،متعلا به ییر است و تصرف در وجدو دريدافتي از مصداديا
بارز اَک مال به باط است.
با توجه به آنچه بیان شد ،شايسته است در گام نخست ،مفهوم ضمان در ايدن قاعدد را
مورد بررسي و تحلی قرار دهیم.
 .9از اين پژوه ها ميتوان به مقالۀ جعفرزاد و عباستبار« ،ابطال گواهینامه اوتراع و تعهد به استرداد عوضین در قراردادهدای انتقدال
قا اوتراع» سال  :1393و پاياننامۀ دکتری عباستبار« ،تأبیر ابطال گواهي اوتراع بر وضعیت قراردادهای انتقدال فنداوری» سدال
 1394اشار کرد.
 .10مرتضي ،انصاری ،کتاب المکاسب( ،3 ،قم :هادی 1378 ،ق) ،ص 181؛ محمدکاظم بن قسین ،آووند وراسانى ،قاشیۀ المکاسب،
(تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد 1406 ،ق) ،ص .30
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 .1 .1جبران خسارت

بر پايۀ اين ديدگا 11،منظور از ضدمان در اصد و عکدس ايدن قاعدد  ،جبدران زيدان بدر
طرفین قرارداد است .از اين رو در هر قراردادی که در فرض صحت آن ،تکلیدف بده جبدران
زيان بر دوش دو سوی قرارداد گذاشته شد باشد ،در فرض بطالن آن نیز طرفین ضامناندد
و بايد وسارت طرف مقاب را تدارک و جبران کنند .به سدخن ديگدر ،در عقدد صدحیآ کده
موجب مالکیت فروشند نسبت به بمن ،و وريدار نسبت به مبیع است ،چنانچه مال تلف شود
از اموال گیرند تلف شد است و در چنین عقودى ،اگر قرارداد باط و کاال در دست گیرند
ازمیان رود ،وی بايد جبران وسارت کند12.
 نقد و بررسی

بر اين ديدگا دو نقد وارد است :اول اينکه صحیآ نیست که مالک را ضامن مال ووي
بهشمار آوريم 13.دوم اينکه با پذيرش ايدن ديددگا همدۀ قراردادهدای تملیکدي ودوا رايگدان
باشند همچون هبه و وقف ،و ووا معوض همچون فروش ،در صورت صحت بدرای گیرندد
ضمانآور شمرد ميشوند که از اين رو ،در قالت بياعتبداری نیدز ضدمانآور وواهندد بدود؛
درقالي که بسیاری از قراردادهای تملیکي رايگان بود  ،در فرض بطالن ضدمانآور نیسدتند14.
در برابر ايراد نخست اينچنین گفته ميشود که معنای عامّ ضمان دربرگیرندۀ تحمد زيدان
وواهد شد؛ ووا زيان بر مال وود يا ديگری باشد و اين گفته کده هدر کسدي ضدامن مدال
ووي است ،اينگونه معنا ميدهد که هرکسي زيان برواسته از تلف مال ووي را تحمد
کرد  ،اين زيان بر دارايي وی ميرود 15.با وجود اين ،اگرچه پاسخِ داد شدد بده ايدراد نخسدت
آنچنان دقیا نیست ،ولي از ايراد دوم نیز نميتوان گذشت.

 .11محمدقسن ،مامقاني ،یايه اآلمال في شرح کتاب المکاسب( ،2 ،قم :م مع ذواير اسالمي ،)1316 ،ص 277؛ مهددی ،شدهیدی،
اصول قراردادها و تعهدات( ،تهران :م د ،)1381 ،صص .96-90
 .12مصطفي ،محقا داماد ،قواعد فقه ،بخ مدني دو( ،2 ،تهران :سمت ،)1380 ،ص .203
 .13مرتضي ،انصاری ،پیشین ،3 ،ص 183؛ محمدقسن ،مامقاني ،پیشین ،2 ،ص .277
 .14مصطفي ،محقا داماد ،پیشین ،2 ،ص .203
 .15مهدی ،شهیدی ،پیشین ،ص .90
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 .2 .1ردّ عوض واقعی

بر پايۀ اين ديدگا 16،مراد از ضمان ،ردّ عوض واقعي يعندى در فدرض بقدا ،ردّ عدین و در
فرض تلف ،تسلیم مث يا قیمت است .ناگفته روشن است که ضمان را تنهدا بايدد در فدرض
تلف معنا کرد ،زيرا ازآن ا که در قرارداد صحیآ تا هنگامي که مال ازبین نرفته ،سخن گفدتن
از ضمان نادرست است17،بر پايۀ اين برداشت ،هم در قرارداد صحیآ و هم باط  ،ضدمان بده
معنای تدارک بود  ،ولي اين تدارک در قرارداد صحیآ به عوض قراردادی است و در قدرارداد
باط به عوض واقعي؛ زيرا عوض تعیینشد در قرارداد باط مورد پذيرش شارع قرار نگرفته
است18.افزون بر اين ،هنگامي که از واژۀ ضدمان بهدر گرفتده ميشدود ،ايدن امدر ظهدور در
عوض واقعي داشته ،از اين رو ،برای قکم نمودن به عوض قراردادی نیداز بده قرينده اسدت،
همچنان که اين قرينه در قرارداد صحیآ وجود دارد که همانا توافا مورد پدذيرش دو سدوی
قرارداد از سوی شارع است .پس اگر هیچ قرايني نباشد ،ضمان بر عوض واقعي بار ميشود.
بروي ديگر از فقها ديدگاهي دارند که اگرچه از همانندی بسیاری با اين ديدگا برووردار
است ،ولي پیرامون معنای ضمان تفاوتهايي میان آنها ديد ميشود .با اين قال ،اينان نیز
موضوع ضمان در قرارداد باط را مث يا قیمت دانستهاند .به نظر اين دسته از فقها19،معندای
ضمان« ،برعهد آمدن مالیت شي » است .به ديگر سدخن ،طدرفین قدرارداد هنگدام بسدتن
قرارداد ،عوضین را با لحاظ ارزش و مالیت آن ،عوض يکدديگر قدرار ميدهندد و در قدرارداد
باط  ،عقال فرض ميکنند شیئي بر دوش ضامن ميآيد که همان ارزش و مالیت کاالسدت.
پس ،بهراستي چه در قرارداد صحیآ و چه باط  ،وود کاال بر دوش ضدامن قدرار نميگیدرد،
بلکه ارزش آن قرار مي گیرد .ولي در قرارداد صحیآ اين مالیدت از را تعیدین عدوضِ مقابد
ان ام گرفته ،درقالي که در قدرارداد باطد چندین چیدزی موجدود نبدود اسدت؛ از ايدن رو،
ناگزيريم که ارزش واقعي را برآورد نمايیم.
 .16مرتضي ،انصاری ،پیشین ،3 ،ص 183؛ محمدکاظم ،طباطبايي يزدی ،پیشین ،1 ،ص .94
 .17مرتضي ،انصاری ،پیشین ،3 ،ص .183
 .18اقمد ،ووانساری ،جامع المدارک( ،3 ،قم :اسماعیلیان 1405 ،ق) ،ص 116؛ میرزا ابوالقاسم ،قمدي ،جدامع الشدتات( ،2 ،تهدران:
کیهان ،)1371 ،ص .370
 .19محمدقسن ،ب نوردی ،القواعد الفقهیه( ،2 ،قم :هادی 1377 ،ق) ،ص .111
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 نقد و بررسی

ازآن ا که مهمترين مبنای قاعدۀ مايضمن بنای عقالست ،مىتوان دريافدت کده مدراد از
ضمان در اين قاعد  ،ردّ عوض واقعى است؛ چراکه صاقبان عق  ،تدارک را با عوض واقعدى
الزم مىدانند ،نه با عوض قراردادی .بر اين اسداس ،از نظدر عقدالی عدالم اگدر در قدرارداد
صحیآ فروشند بايد مبیع را به وريدار و وريدار هم بمن را به وی بدهد ،در قدرارداد باطد
هم امری بر دوش آنان قرار ميگیرد؛ به اينگونه که اگر مال وجود داشته باشد ،وود آن بايد
داد شود و در فرض تلف ،قیمت يا مث آن.
 .3 .1اشتغال ذمّه

به نظر بروي از انديشمندان20،میان معنای ضمان در قاعدۀ «الخرا بالضدمان» و ضدمان
در قاعدۀ «اص و عکس» تفاوت وجدود دارد؛ بدا ايدن توضدیآ کده در قاعددۀ اول ،معندای
مصدری لحاظ شد که همان اقدام بر ضمان يا تعهد است ،درقالي که در قاعدۀ دوم ،معنای
اسم مصدر بهکار گرفته شد که همان «اشتغال ذمه» است .بر پايۀ اين ديدگا  ،ايدن قاعدد
چنین معنا ميدهد« :همچنان که ذمّه در قرارداد صحیآ مشغول بود  ،در قرارداد باطد هدم
مشغول است» .از سوی ديگر ،ضمان در قرارداد باط نميتواند معنای مصدری داشته باشد،
چراکه در اين قال ،پذيرفتني نیست که گفته شود ،طرفین قرارداد باط ودود را متعهدد بده
ضمان ميکنند ،زيرا چنین چیزی کالعدم است .پس ،تنها معنای اسم مصدر در قرارداد باط
قاب اجرا بود  ،از اين رو ،قدر مشترک میان ضمان در قرارداد صدحیآ و ضدمان در قدرارداد
باط همین معنای اسم مصدر است؛ همچنان که در یصب هم همینگونه وواهد بود ،زيدرا
صحیآ نیست گفته شود که یاصب ،ضمان ووي را در برابر مال یصدبي پذيرفتده و تعهدد
نمود است ،بلکه تنها ذمۀ وی مشغول ميگردد21.

 .20موسي ،ن في ووانساری ،منیه الطالب في شرح المکاسب( ،1 ،تهران :المکتبه المحمديه 1373 ،ق) ،ص .118
21.ضّمان قد يراد به المعنى المصدری کما في قاعد الخرا بالضّمان کما تقدم وجهه و قد يراد به المعنى االسم المصددری کمدا فدي
ال
المقام فإن يضمن قیث إنّه مبني للمفعول يناسب المعنى االسم المصدری مع أنّ تعهّد الضّامن في الفاسد کالعدم فال دامع بینده و
الشدارع بالضدمان مدن دون تعهّدد
بین الصّحیآ هو هذا المعنى و کما في باب الغصب و المقبوض بالسوم و نحو ذلک ممّدا قکدم ّ
الضامن و التزامه.
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بر پايۀ اين ديدگا در قرارداد باط  ،ضمان به عوض واقعي است و در قدرارداد صدحیآ،
ضمان به عوض قراردادی پی از قبض کاالست .ولي پس از قبض کاال و تلف آن و فسدخ
قرارداد ،ضمان يا به مث است يا قیمت (عوض واقعي) .دلی اين گفته مبنايي بدود کده بده
اعتقاد اين دسته از انديشمندان ،قاعدۀ يادشد بر آن استوار است؛ يعني «ضدمان يدد» ،زيدرا
ازآن ا که تا قبضي روی ندهد ،جايي برای اجرای قاعدۀ مايضمن نیسدت ،وضدعیت پدی از
قبض از شمول اين قاعد بیرون وواهد بود .پس ،ضمان در قرارداد صدحیآ هنگدامي پديدد
ميآيد که کاال در دست وريدار ازمیان رفته و س س فروشند و وريدار قرارداد را برهم زنندد
که در اين قالت ،وريدار مث يا قیمت را ضامن است و معنا نددارد کده گفتده شدود بدهجای
کاالی ازمیانرفته ،پولِ داد شد از سوی وريدار بهعنوان مالِ موضوع ضمان باشدد ،چراکده
در اين ا ديگر ضمان به مث يا قیمت تبدي ميشود .بر پايۀ اين ديدگا  ،با منحصر دانسدتن
مبنای قاعد به ضمان يد ،ناگزيريم که پس از گرفتن کاال از سوی وريدار ،ضمان را به وی
نسبت دهیم که بدينسان ،صحیآ نیست کده در ايدن قالدت از ضدمان نسدبت بده عدوض
قراردادی سخن گفته شود ،بلکه بايد به پیداي ضمان به عوض واقعي قائ شد؛ ضماني که
با ازمیان رفتن و برهم ووردن قرارداد پديد ميآيد.
 نقد و بررسی

بر اين برداشت ايراداتي مطرح شد است .بروي از فقها22گفتهاندد کده تمسدک بده تلدف
کاال و برهم ووردن بعدی قرارداد برای توجیه وجود ضمان بده مثد يدا قیمدت در قدرارداد
صحیآ ،برداشت بسیار دوری از اين قاعد اسدت .ديگدر اينکده دلیلدي بدرای بیدرون بدردن
وضعیت پی از قبض کاال از اين قاعد نیست ،زيرا برای اين ادعا که اين قاعد تنها بر پايۀ
ضمان يد استوار بود است ،دلیلي وجود ندارد .جدای از اين ،اگر مبنای اين قاعد تنها قاعدۀ
عليالید بود ،ديگر چه نیازی به استناد به قاعدۀ اص و عکس اسدت افدزون بدر ايدن ،ايدن
قاعد ميگويد که «مايضمن بصحیحه»؛ يعني قرارداد سرچشمۀ ضمان است ،ولي بدر پايدۀ
اين ديدگا پیرامون قرارداد صحیآ ،قبض مبیع ،فسخ قرارداد و تلف کاال سرچشدمۀ ضدمان

 .22سید روحاهلل ،موسوی ومیني ،کتاب البیع( ،1 ،قم :اسماعیلیان ،)1368 ،ص .261
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ميشوند23.

در نهايت ،با توجه به ديدگا های مطرحشد  ،بهنظر ميرسد ديددگا ضدمان نسدبت بده
عوض واقعي از اتقان و استحکام بیشتری برووردار است ،زيرا عقدد باطد نميتواندد سدبب
هیچگونه ابری باشد ،و چون قدراردادی تشدکی نشدد اسدت ،لدذا سدخن گفدتن از عدوض
قراردادی ،بیهود وواهد بود .عالو بر اين ،در قراردادهای باط از جهت آنکه اين توافدا از
سوی شارع امضا نشد است و التزامي که طرفین به آن پايبند شد اند ،واجبالوفدا نیسدت و
عوض قراردادی يا همان ضمانالمسمي موردی ندارد .ضمان در اين قاعد جز ضمان واقعي
و وار از قرارداد نخواهد بود ،چراکه اطالق در ضمان ،ظهور در ضدمان واقعدي دارد و از آن
ضمان واقعي متبادر ميشود و ییر آن ،نیازمند دلی است.
 .2جریان قاعده در قراردادهای با موضوع انتقال حق اختراع
اکنون بايد ديد با بطالن قرارداد انتقال قا اوتراع ،قاعدۀ مايضمن اعمال وواهدد شدد
چنانچه گواهینامۀ قا اوتراع بنابه داليلي از سوی دادگا بياعتبار و باط شود ،آيدا قاعددۀ
مايضمن بر قراردادهايي که پی از ابطال گواهینامه انعقاد يافته است اعمال ميگدردد آيدا
ابطال گواهینامۀ قا اوتراع ،ابر قهقرايي داشته ،بطالنِ قرارداد مربوط به اوتراع را بدهدنبال
وواهد داشت يا اينکه ابر ابطال تنها ناظر به آيند بود  ،از موجبات انفساخ بهشمار ميآيدد.
بدينسان ،اقتماالت قاب طرح در اين زمینه بررسي وواهد شد.
 .1 .2اعمال قاعده

قبض ،رکن اصلي اجرای ضمان و اعمال قاعدۀ مايضمن است و تا پی از قبض ضمان
معنا نخواهد داشت ،زيرا تا وقتي که مالي به شخصي تسلیم نشد باشد ،اجبار او به ردّ عدین
در فرض بقا يا پرداوتِ مث يا قیمت در فرض تلف بيمعناست 24.قال با توجه بده ییرمدادی
بودن قا اوتراع ،اين پرس مطرح ميشود که چگونه ميتوان آن را تسلیم و قبض نمود

 .23محمدقسین ،اصفهاني ،قاشیۀ کتاب المکاسب( ،1 ،قم :قوزۀ علمیه 1418 ،ق) ،ص .304
 .24ابوالقاسم ،گرجي ،مقاالت ققوقي( ،1 ،تهران :انتشارات دانشگا تهران ،)1378 ،ص .231
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در پاسخ به اين پرس بايد گفت قبض مفهومي عرفي داشدته ،معدوض بايدد چندان در
تصرف انتقالگیرند قرار گیرد که عرف او را مستولي بر مال بداند25.معیار تشخیص سدلطنت
و سیطرۀ وريدار بر مال نیز عرف است26.بر ايدن اسداس بدا پدذيرش داوری عدرف ميتدوان
گفت در مورد قا اوتراع ،تسلیم با صِرف انعقاد قرارداد واگذاری و تحوي اسدناد و مددارک
مثبته ان ام ميگیرد و از آن پس انتقالگیرند از کلیۀ ققوق انحصاری صاقب اوتراع منتفع
شد و به لحاظ عرفي هم مال از تصرف انتقالدهند وار است و او ديگدر قدا اسدتفاد و
بهر برداری از اوتراع موضوع انتقال را ندارد .همچنین مخترع موظف است اطالعات کامد
راجع به اوتراع وود و روش کار آن را در اوتیار انتقالگیرند قرار دهد و پی از آن ،تسدلیم
کام نشد است .بنابراين انتقالدهند بايد اجناس ،ت هیزات و وساي مدرتبو بدا اوتدراع را
تحوي داد  ،آموزش و راهنماييهای الزم را ان ام دهد .هرچند پس از تسلیم گواهینامۀ قا
اوتراع ،اطالعات فني مربوط به اوتراع در اوتیار مختدرع ميماندد و از ايدن جهدت تفکیدک
کام مالکیت ان ام نميشود ،که اين وود ميتواند مضراتي را برای انتقالگیرندد از جهدت
بهر جويي موازی ديگران بهدنبال داشته باشد ،لکن اين امر از ويژگيهای اموال فکری بود ،
مانع تحقا مفهوم قبض و تسلیم بهشمار نميآيد ،زيرا تسلیم مفهومي عرفي بود  ،بدا توجده
به مال مقبوض کیفیت تسلیم نیز متفاوت وواهد بود27.
 نقد و بررسی
بهنظر ميرسد با بطالن قرارداد انتقال قا اوتراع ،قاعدۀ مايضمن بهطور کامد اعمدال
ميشود ،چراکه تسلیم مالزمهای با تصرف مادی و محسوس ندارد و قبض معنوی و قکمدي
برای اجرای ضمان و اعمال قاعد کفايت ميکند.
قال با توجه به آنچه گذشت ،اين پرس مطرح وواهد شد که با بياعتباری گواهینامدۀ
قا اوتراع ،آيا قرارداد لیسانسي که برای بهر برداری از اين قا اوتراع پی تر بسته شدد ،
 .25ناصر ،کاتوزيان ،ققوقمدني :معامالتمعوض ،عقودتملیکي ،بیع ،معاوضه ،اجار  ،قرض( ،تهران :شرکت سهامي انتشدار ،)1381 ،ص
.166
 .26سید قسن ،امامي ،ققوق مدني( ،1 ،تهران :انتشارات اسالمیه ،)1370 ،ص .449
 .27طوبي ،صادقي و میرقاسم ،جعفرزاد « ،ماهیت ققوقي قرارداد واگذاری قا اوتراع» ،م لۀ دان ققدوق مددني ،ش  ،)1396( 1ص
.44
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قاب فسخ است يا اينکه بايد ابطال گواهینامه را سبب بطالن قرارداد بدانیم
بنابر نظر بروي از ققوقدانان با بياعتباری گواهینامۀ قا اوتراع ،قرارداد منعقد بر قا
اوتراع نیز فاقد عوض ميشود ،زيرا عوض در اين قالت فاقد ارزش اقتصادی و مالیت اسدت.
به همین ترتیب امکان دارد از طريا عدم قدرت بر تسلیم موضوع قرارداد ،بتوان بطدالن آن
را موجه ساوت28.توجیه ديگر اينکه ابطال گواهینامۀ قا اوتراع ميتواند کاشف از اشدتبا در
موضوع معامله باشد .بر اساس نظر بروي ديگر از ققوقداندان ،بياعتبداری گواهینامدۀ قدا
اوتراع همچون تلف مورد اجار در ابنای مدت ،سدبب انفسداخ قدرارداد مديشدود29.در برابدر،
گرو ديگری اظهار ميدارند کده ارزش گدواهي اوتدراع بدهعنوان وصدف موضدوع قدرارداد
محسوب شد  ،با بياعتباری گواهینامه مشخص ميگردد که اين وصف اساساً موجود نبود و
قرارداد قاب فسخ است 30.از اين منظر ،اطمینان از اعتبار گواهي اوتدراع بدهعنوان يدک قدا
شخصي برای وبوق به درستي و صحت قرارداد ،چیدزی اسدت کده انتقالگیرندد بدرای آن
معامله ميکند و م دوز بهر بدرداری را در مدورد آن أودذ مينمايدد .از ايدن رو ،بياعتبداری
گواهینامۀ قا اوتراع ميتواند موجب قا فسخ قرارداد برای انتقالدهند باشدد .بدر اسداس
اين ديدگا  ،وضعیت چنین معاملهای در ققوق ايران منطبا با مادۀ  235ق.م .بود که مقرر
داشته است« :هر گا شرطي که در ضمن عقد شد است شرط صفت باشد و معلوم شود آن
صفت موجود نیست کسي که شرط به نفع او شد است ویدار فسدخ وواهدد داشدت» ،زيدرا
تضمین اعتبار گواهینامۀ قا اوتراع به مثابۀ وصف مورد معامله و شرط ضمن آن بدود و بدا
بياعتباری گواهي اوتراع مشخص مي گردد که اين وصف موجود نبود است31.
اين برداشت قاب انتقاد است ،زيرا هنگامي بحث از وصف مورد معامله بهمیان ميآيد که
 .28میرقاسم ،جعفرزاد و ابراهیم ،رهبری« ،قواعد انحالل قرارداد لیسانس فناوری» ،م لۀ تحقیقدات ققدوقي ،ويژ نامدۀ ش ،)1391( 8
ص .16
 .29میرقاسم ،جعفرزاد و م ید ،عباستبار فیروزجا « ،ابطال گواهينامه اوتراع و تعهد به استرداد عوضدین در قراردادهدای انتقدال قدا
اوتراع» ،م لۀ تحقیقات ققوقي ،ويژ نامۀ ش  ،)1393( 16ص .257
 .30محمود ،صادقي؛ محمد ،اقسني افروز؛ محمد ،عیسائي تفرشي؛ میرقاسم ،جعفرزاد « ،تعهدات و الزامدات طدرفین در قدرارداد انتقدال
فناوری و تطبیا آن با ققوق کامنال و بروي نظامهای ققوقي ديگر» ،م لۀ پژوه هدای ققدوق تطبیقدي ،ش  ،)1390( 3ص
.102
 .31محمد ،اقسني فروز ،قرارداد انتقال تکنولوژی ،ماهیت ،شرايو تشکی و آبار( ،تهران :انتشارات دادگستر ،)1391 ،ص .75
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موصوف جدای از وصف ،قابلیت آن را داشته باشد که موضوع معامله قرار بگیرد؛ قال آنکده
در قراردادهای با موضوع انتقال قا اوتراع ،گواهینامۀ فاقد شرايو اساساً نميتواندد موضدوع
معامله باشد .پس اعالم بياعتباری گواهینامۀ قا اوتراع در میانۀ اجرای قرارداد با توجه بده
ابر قهقرايي آن بهمنزلۀ نبود موضوع معامله است ،نه فقدان وصف .افزون بدر ايدن ،پدذيرش
ویار تخلف از شرط صفت به اين معناست که قرارداد منعقدشد تا زمان بطدالن گواهینامده
صحیآ بود  ،درنتی ه انتقالدهند مستحا گرفتن آنچه تا قب از بطالن گواهینامه دريافدت
کرد بود ،است؛ درقالي که بطالن گواهینامه ،ققوق مترتب بدر آن را از زمدان ببدت بيابدر
ميکند 32.بر اين اساس ،گواهینامۀ قا اوتراع از ابتدا فاقد ابر بود  ،بدا معددوم تفداوتي نددارد؛
لذا قائ شدن به بطالن قرارداد ،مطابقت بیشتری با قواعد دارد.
با همۀ اين توصیفها ،در چنین فرضي ،يعني بطالنِ قراردادِ انتقالِ قاِ اوتراع و اعمدال
قاعدۀ مايضمن ،سه اقتمال قاب طرح است:
 .1 .1 .2ضمان نسبت به عوض واقعی

بر پايۀ اين ديدگا 33،با نبود شرايو قانوني موضوع قرارداد و بطالن آن ،بايد گیرندد ای را
که در دست وی مال ازمیان رفته است ،پايبند به دادن عوض واقعي نمود .عوض واقعدي در
اين قالت به اين معناست که انتقالگیرند ملزم به استرداد کاالهای مرتبو با گواهینامۀ قا
اوتراع است .همچنین وی بايد بهر برداری از اوتراع را متوقف نمود  ،مندافعِ بهدسدتآمد و
عوايد قاصله از وضعیت انحصاری وود در بهر برداری از اوتراع را به انتقالدهند بازگرداند.
در اين میان ،انتقالدهند نیز بايد قا امتیاز و رويدالتيهدايي را کده در ازای بهر بدرداری از
اوتراع دريافت نمود و منافعي که از آن پول برد است ،به انتقالگیرند مسترد کند.
 نقد و بررسی

بهنظر ميرسد اين ديدگا به واقعیت نزديکتر باشد ،زيرا روش و سیرۀ عملي وردمندان
 .32محمود ،صادقي و مهدی ،امیني« ،موجبات و آبار ابطال گواهینامه قا اوتراع» ،م لۀ مطالعات ققوق تطبیقدي ،ش  ،)1391( 1ص
.70
 .33مرتضي ،انصاری ،پیشین ،3 ،ص 183؛ محمدکاظم ،طباطبايي يزدی ،پیشین ،1 ،ص 94؛ اقمد ،ووانسداری ،پیشدین ،3 ،ص
116؛ میرزا ابوالقاسم ،قمي ،پیشین ،2 ،ص .370
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اين است که چنانچه شخصي بر پايۀ قرارداد باط چیزی را بگیدرد و سد س آن مدال تلدف
شود ،وی را نسبت به آن پاسخگو ميدانند و ازآن ا که شارع اين شیوۀ صداقبان عقد را رد
نکرد است ،ق یت وواهد داشت .در چنین وضدعیتي بايدد سدعي شدود روابدو طدرفین بده
وضعیت سابا وود بازگردد .پس چنانچه مالي با قرارداد باط گرفته شود بايد عین همان رد
شود و اگر تلف شد از نظر وردمندان جهان بايد راهى انتخاب شود که به ردّ عین نزديکتدر
باشد .بيترديد نزديکترين فرد به عین ،در مثلي مث است و در قیمي قیمت.
قال اين پرس

مطرح ميشود که قا اوتراع ،مال قیمي بهشمار ميآيد يا مثلي

با اندکي تأم درمييابیم که اموال فکری مال قیمي شمرد ميشوند ،نه مال مثلي؛ زيرا
اموال فکری مانند قا اوتراع دارای مشابه ودارجي نیسدتند ،چراکده يکدي از اوصداف قدا
اوتراع و شرايو ببت آن ،جديد بودن است و چنانچه اوتراعدي مشدابه اوتدراع ديگدر باشدد،
ناقض اوتراع قبلي وواهد بود .با وجود ايدن ،محصدوالتي کده بدا اسدتفاد از اوتدراع تولیدد
مي شوند ،ممکن است مثلي باشند .برای مثال ،از يک اوتراع والقانه شايد هدزاران واکسدن
مشابه و مث هم تولید شود ،يا يک برنامۀ کام یوتری ممکن است در هزاران سيدی همانند
ذویر گردد .بايد دقت کرد که محصول تولیدشد از مال فکری ،متفاوت با مال فکری است
و مال فکری ققیقتي متمايز از محصوالتي دارد که ممکن است در آنها بهکار رفته باشد .بده
همین جهت دارندۀ يکي از اين محصوالت ،برای نمونه ،وريدار يک واکسن يا يک سديدی
فقو مالک محصول پديدآمد از مال فکری است و با وريد يکي از محصوالت ،مال فکدری
به ملکیت او درنميآيد34.
 .2 .1 .2ضمان نسبت به عوض قراردادی

بر پايۀ اين ديدگا  ،والف ديدگا پیشین ،با روداد تلف مال ،عدوض قدراردادی موضدوع
ضمان گیرند بهشمار وواهد آمد .اين ديدگا در فقه ديدگا شاذّی بود و شیخ انصداری35آن
را در نهايت ،سست دانسته است .البته اين فقیه نگفته که چه کسدي قائد بده ايدن ديددگا
 .34اصغر ،محمودی« ،رهن اموال فکری در پرتو مقررات قانون مدني و مطالعۀ تطبیقدي» ،م لدۀ پژوه هدای ققدوق تطبیقدي ،ش 1
( ،)1391ص .166
 .35مرتضي ،انصاری ،پیشین ،3 ،ص .185
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است ،ولي بروي از قاشیهنويسان36گفتهاند که شیخ در جايگا ايراد بدر اقتمدالي بدود کده از
سخنان کاشفالغطا 37برميآيد ،زيرا ايشان گفتهاندد« :روشدن اسدت کده قاعددۀ مايضدمن در
ببوت اص ضمان بود  ،با اين قال ،پیرامدون آن دو اقتمدال را ميتدوان مطدرح کدرد؛ اول
اين که ،اندازۀ ضمان به میزاني است که طرف ديگر بر آن اقدام نمود باشد و دوم اينکه ،به
اندازۀ ارزش مال است به هر میزاني که باشد و ظاهر هم همین است»38.ناگفته روشن اسدت
که از اقتمال نخست در اين عبارت ،ضمان نسبت به عوض قراردادی برميآيد.
 نقد و بررسی

بر اين ديدگا ايراداتي مطرح شد است .برودي از قاشیهنويسدان39گفتهاندد کده گدردهم
آوردن قرارداد باط و پايبندی به دادن عوض قراردادی جمع میان متناقضان اسدت؛ چراکده
ضرورت دادن عوض قراردادی از لوازم قدرارداد صدحیآ بدود  ،درقدالي کده گدردهم آوردن
بطالن قرارداد با ضرورت دادن عوض قراردادی ناشدني و جمع میان دو امر متناقض وواهدد
بود 40.به ديگر سخن ،قرارداد باط بود و عوض قراردادی در تعهد قدرار نگرفتده اسدت و بده
سخني بهتر ،عوض قراردادی تنها در قرارداد صحیآ بر دوش طرف ديگر قرارداد ميآيد و از
اين رو ،تکلیف به عوض قراردادی در قرارداد باط برواسته از وود قرارداد نبدود و تکلیفدي
به دادنِ اين مال بيدلی است41.
با وجود اين ،در راستای تقويت ديدگا قائالن بده ضدمان نسدبت بده عدوض قدراردادی
ميتوان به ادلۀ زير تمسک نمود .پس از تبیین ادلۀ ديدگا يادشد  ،هريک را مورد تحلید و
بررسي قرار وواهیم داد.

 .36محمدقسن ،مامقاني ،پیشین ،2 ،ص .279
 .37محمدجعفر ،کاشفالغطا  ،شرح القواعد( ،قم :مؤسسۀ کاشف الغطا  1420 ،ق) ،ص .52
38.هي صريحه في أص الضمان اال انها يحتم فیها وجهان أقدهما الضمان بمقدار ما أقدم علیه من المقاب و بانیهما قیمته ما بلغدت
و هو الظاهر الن التقیید ییر مفهوم منها.
 .39موسي ،ن في ووانساری ،پیشین ،1 ،ص .267
 .40میرزا محمدقسین ،نائینى ،المکاسب و البیع( ،1 ،قم :مؤسّسۀ نشر اسالمي 1413 ،ق) ،ص .301
 .41مصطفي ،محقا داماد ،پیشین ،2 ،ص .221
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الف) استناد به تعهد ضمنی

ميتوان گفت که ضمان نسبت به عدوض قدراردادی مشدمول تعهدد ضدمني دو سدوی
قرارداد بر ضامن بودن است .اقدام به ضمان يا تعهد بر پذيرش ضدمان يکدي از بنیانهدايي
است که قاعدۀ مايضمن بر آن استوار است .اکنون ميتوان افزود که در کنار تعهد به جبران،
طرفین قرارداد ميپذيرند که عوض ديگری در فرض ازمیان رفتن مال ،موضوع ضمان باشد
يا دستکم در چنین قراردادهايي ،يعني جايي که موضوع قرارداد انتقال قدا اوتدراع اسدت،
ميتوان چنین وواستي را به دو سوی قرارداد نسبت داد.
 نقد و بررسی

بهنظر ميرسد قتي اگر به پیداي ضمان بر پايۀ تعهد ضدمني قائد باشدیم ،گسدترش
دامنۀ اين توافا بر موضوع ضمان ،يعني ضمان نسبت به عدوض قدراردادی ،دشدوار اسدت.
تعهد ضمني دو سوی قرارداد تنها دربارۀ ضمان قراردادی در قرارداد صحیآ بود و ضمان در
قرارداد باط تنها مشمول مسئولیت بیرون از قرارداد است.
ب) استناد به بنای عقال

ميتوان گفت که عقالی عالم در همهگونه قرارداد باط يا دستکم در قراردادهايي کده
موضوع آنها انتقال قا اوتراع است ،ضمان در برابر تلف را تنهدا نسدبت بده ارائدۀ عدوض
قراردادی ميدانند.
 نقد و بررسی

در اين وصوص نهتنها نميتوان ضمان نسبت به عوض قراردادی را برداشت نمود ،بلکه
ميتوان بنای وردمندان را بر نبود چنین ضماني دانست42.
ج) استناد به قاعدۀ تلف مبیع پیش از قبض

در فقه امامیه قاعد اين است که هرگا مبیع پی

از تحويد گدرفتن از سدوی وريددار

 .42محمد ،رقماني« ،قواعد فقهي ( :)10قاعدۀ «مايضمن» ،م لۀ فقه اه بیت (ع) ،ش  ،)1380( 25ص .80
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ازمیان برود ،از کیسۀ فروشند ميرود؛ يعني وی در برابر اين زيان پاسخگو وواهد بدود کده
پیامد آن ،برهم ووردن قدرارداد و پیدداي تکلیدف بدرای فروشدند بده بدازپس دادن پدول
گرفتهشد به وريدار وواهد بود43.اين درقالي است که شارع ميتوانست بده جدای قکدم بده
انفساخ قرارداد و پیداي تکلیف به بازپس دادن بمن ،يعني ضمان نسبت به عوض قراردادی
در صورت تلف مبیع ،قرارداد را معتبر نگه داشته ،بر فروشند ضمان واقعي نسدبت بده دادن
مث يا قیمت مبیع را وضع مينمود .چنین رويکردی نشان ميدهد که قائ شدن به ضدمان
نسبت به عوض قراردادی در فقه نمونههايي دارد44.
 نقد و بررسی

بايد دانست قکمي که شارع دربدارۀ تلدف مبیدع قبد از قدبض بیدان داشدته ،ريشده در
مقتضای قراردادهای دوطرفه يا به سخني بهتر ،در ارادۀ دو طدرف قدرارداد دارد .بده عبدارت
ديگر ،آنچه که اص قاعدۀ مايضمن ميگويد ،چیزی جز بیان ضمان معاوضي نیست ،چراکه
منظور دو طرف معامله از بستن قرارداد تنها اين نیست که در جهدانِ اعتبدار دارندد گردندد،
بلکه ميوواهند بهگونه ای فعلي و مادی نیز بدر آن چیدر شدد  ،از مندافع آن بهدر گیرندد45.
بنابراين نبايد انديشید که چرا شارع بهجای قکم نمودن به انفساخ قرارداد ،قکدم ديگدری را
بیان نداشت ،زيرا شارع چیزی جز وواست دو طدرف قدرارداد را بیدان نکدرد اسدت؛ چراکده
وواست آیازين ايشان اين بود است که هريک به عوض تعیینشد برسند ،نه بده مثد يدا
قیمت آن .پس ،دلی اصلي اين قکم اقتضای وواست طدرفین قدرارداد و ماهیدت معاوضدي
قراردادها است.
 .3 .1 .2ضمان نسبت به ارزش عوض مقابل

ميتوان اين گونه اقتمال داد که مسئولیت گیرند نسبت به ارزش و مالیت عوض روبدرو
تعیین ميشود .شايد در راستای توجیه اين ديدگا بتوان گفت که در هدر قدرارداد دو توافدا
 .43قسنبن يوسف ،قلى ،تحرير االقکام( ،2 ،قم :مؤسسۀ امام صادق علیه السالم 1420 ،ق) ،ص 289؛ محمدقسن ،ن في ،پیشین،
 ،23ص .203
 .44محمدجعفر ،کاشفالغطا  ،پیشین ،ص .52
 .45ناصر ،کاتوزيان ،قواعد عمومي قراردادها( ،4 ،تهران :میزان ،)1383 ،ص .84

کاربست فقهي و حقوقي قاعدۀ مايضمن بر قرارداد انتقال حق...

85 

جداگانه روی ميدهد؛ يکي نسبت به وود قرارداد و شرايو آن ،و ديگری نسدبت بده تعیدین
ارزش عوضین .اکنون که قرارداد باط شد ،توافدا نخسدت اعتبدار ودوي را ازدسدت داد
است ،ولي توافا دوم پابرجا ماند  ،منشدأ ضدمان وواهدد بدود .چندین تفسدیری آشدکارا در
نوشتههای فقها و قتي ققوقدانان ديد نميشود ،لکن شايد بتوان از سخنان بروي از فقهدا
اين دو گام توافا را برداشت کرد46.
 نقد و بررسی

اين ديدگا نسبت به ديدگا پیشین ،يعني ضمان نسبت به عدوض قدراردادی ،موجدهتدر
است و ايراد مطرحشد پیرامون وجود تنداقض را نددارد .همچندین ،مشدک پیرامدون عددم
امضای شارع را نیز در برابر ووي نميبیند ،به اين دلی که عدم امضا تنها پیرامدون اصد
قرارداد بود  ،نه توافا نسبت به ارزشگذاری آن .با اين قال ،مهمترين ايرادی کده بدر ايدن
ديدگا ميتوان مطرح نمود ،اينسدت کده ابربخشدي توافدا طدرفین پیرامدون ارزشگدذاری
عوضین ،وابسته به صحت قرارداد است .به ديگر سخن ،طرفین قدرارداد برآناندد کده بدرای
قرارداد صحیآ به تعیین ارزش عوض و معوض ب ردازند و اکنون که اين قیدد ،يعندي وجدود
قرارداد صحیآ ،ازمیان رفت ،ديگر توجهي به ارزشگذاری پیشین وود نميکنندد؛ بدينسدان
توافا نسبت به ارزش عوضین پابرجا نماند  ،منشأ ضمان نخواهد بود.
 .2 .2عدم اعمال قاعده

اقتمال ديگر در چنین فرضي ،يعني درجايي که موضوع قرارداد انتقال قا اوتراع بدود ،
آن است که قاعدۀ مايضمن بهکار بسته نخواهد شد؛ به اين معنا که اگرچه صحیآِ اينگونده
قراردادها ضمانآور شمرد ميشود ،ولي باط آنها چنین ضمانتي بههمرا نددارد .از ايدن رو،
اگر قرارداد انتقالِ قا اوتراع باط بود  ،برگۀ اوتراع از ديد قانوني به اين نام شناوته نشود،
چنین تلفي ضمانت اجرايي بهدنبال نخواهد داشت.
در بروي موارد با بهر گیری از وقدت مالکِ قرارداد انتقال قا اوتراع باط با قراردادی

 .46محمدقسین ،اصفهاني ،پیشین ،1 ،ص .304
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همچون بیع بدون بمن و اجارۀ بدون اجدرت47ميتدوان گفدت بدا اينکده چندین قراردادهدايي
باط اند و بهموجب قاعد  ،وريدار و مستأجر بايدد ضدامن بدود  ،در صدورت تلدف از عهددۀ
وسارت برآيند ،اما وريدار عهد دار تلف مبیع ،و مستأجر عهد دار اجار بها نیست .از ايدن رو،
مي توان قکم عدم شمول قاعد در چنین شرايطي را به موارد مشابه تسری داد.
 نقد و بررسی

اين سخن صحیآ نیست و تشابهي بین قراردادهای يادشد وجود ندارد ،چراکه بدروالف
قرارداد انتقال قا اوتراع ،برای بیع بدون بمن و اجارۀ بدون اجرت فرض صدحت نميتدوان
انديشید ،به همین جهت اين قراردادها مشمول اين قاعد نخواهندد شدد .بده ديگدر سدخن،
اعمال اين قاعد در جايي ممکن است که بتوان برای قراردادی صحت آن و ضمان نسدبت
به عوض قراردادی تصور کرد که از اين رو ،در قالت بطالن آن نیز ميتوان نسبت به عوض
واقعي تصور نمود .پس ،ازآن ا که نميتوان فرض صحیحي برای بیع بيبمن و اجدارۀ بددون
اجرت تصور نمود ،م الي برای اعمال اين قاعد برجای نميماند48.
در زمینۀ قراردادهای با موضوع انتقال قا اوتراع نیز برودي از ققوقداندان گفتهاندد در
موارد مالیت نداشتن موضوع قرارداد ،عدم ضمانِ گیرندۀ موضوع قرارداد يکي از موارد نقدض
و عدم اعمال قاعد است ،زيرا قرارداد يادشد اگر درست باشد ،ضمانآور است؛ درقدالي کده
در بطالن آن به علت نبودن ارزش موضدوع قدرارداد و از ايدن روی ،نبدود ارزش عرفدي يدا
قانوني ،ضمان از ديد موضوعي منتفي وواهد بود49.
در پاسخ به اين سخن ميتوان گفت قراردادی که موضدوع آن مالیدت نددارد ،بهراسدتي
قراردادی بيموضوع است و بنابراين ،هرگز نميتوان برای چنین قراردادی فدرض صدحیحي
تصور نمود تا در آن از عدم ضمان نتی ه گرفت که باط آن نیز ضمانآور نیسدت .بدر ايدن
اساس ،چنانچه قرارداد لیسانسي برای بهر برداری از قدا اوتدراع بسدته شدود ،ولدي بعددها
 .47يعني وريدار مبیع را ،يا مستأجر مورد اجار را ميگیرد ،ولي در مقاب چیزی را عهد دار نميشود که بدهعنوان بمدن يدا مالاالجدار
ب ردازد.
 .48مصطفي ،محقا داماد ،پیشین ،2 ،ص .229
 .49مهدی ،شهیدی ،پیشین ،ص .120
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روشن گردد که موضوع قرارداد مالیت نداشته ،در اين فرض چیزی ازمیدان نرفتده اسدت تدا
موضوع ضمان در قاعد قرار گیرد .پس دلی برونرفت اين فرض از قلمرو قاعد  ،بده دلید
پديد نیامدن زمینۀ ضمان در برابر تلف است.
در بروي موارد با اينکه بهگونهای معمول بايد قاعدۀ مايضمن بدر قدرارداد اعمدال شدود،
بروي از انديشمندان چنین ديدگاهي نداشته و در اين راستا سعي نمود اندد کده بده داليلدي
تمسک جويند .برای نمونه ،هرگا قرارداد سبا که مورد آن ان ام کار اسدت ،از همدان آیداز
باط باشد ،همچون جايي که به دلی م هول بودن موضوع چنین چیدزی روی داد اسدت،
بروي از فقها50گفتهاند ،ازآن ا که در قرارداد صحیآ ،تعهد بده دادن عدوض قدراردادی اسدت،
پس در قرارداد سباِ باط نیز ضمان بود  ،بايد به سابا اجرتالمث داد شود .با اين قدال،
بروي ديگر از فقها51اين برداشت را ن ذيرفته و گفتهاند که سابا سزاوار چیدزی نیسدت ،زيدرا
نه کاری ان ام داد و نه از کار وی سدودی بده طدرف ديگدر رسدید اسدت و ايدن ودالف
قراردادها يي همچون کرايه و جعاله بود که در آنها قتي در فرض بطالن به طرف ديگر نفع
ميرسد .همچنین ،بروي ديگر از فقها52با تمسک بده عددم وجدود دسدتور در قدرارداد سدبا،
بروالف وجود آن در قراردادهايي همچون اجارۀ اشخاص کده چده در قالدت صدحت و چده
بطالن ،دستور همچنان پابرجا ميماند و نیز با استناد به اص عدم اجرت ،به سدزاوار نبدودن
اجرتالمث برای سابا توجه داشتهاند.
 .3 .2ضمان نسبت به منافع

در بروي موارد ،انتقال گیرند ممکن است از گواهینامۀ قا اوتراع منافعي برد يا مخترع
از رويالتيهای دريافتي سود برد باشد؛ از اين رو ،بايد ديد که آيا گیرند در برابر اين مندافع
پاسخگو وواهد بود يا ویر
 .50قسنبن يوسف ،قلي ،قواعد االقکام( ،1 ،قم :بنیاد نشر اسدالمي 1413 ،ق) ،ص 263؛ علديبن قسدین ،محقّدا کرکدي ،جدامع
المقاصد في شرح القواعد( ،8 ،قم :مؤسسۀ آل البیت علیهمالسالم 1414 ،ق) ،ص 337؛ محمدبن قسن ،فخرالمحققین ،ايضاح
الفوائد في شرح مشکالت القواعد( ،2 ،قم :اسماعیلیان 1387 ،ق) ،ص .368
 .51محمدبن قسن ،طوسي ،المبسوط( ،6 ،تهران :مکتبه المرتضويه ،بي تا) ،ص 302؛ سید ابوالقاسدم ،ودويي ،مصدباح الفقاهده،3 ،
(قم :سید الشهدا  ،بي تا) ،ص .114
 .52زينالدين ،شهیدباني ،مسالک االفهام( ،6 ،قم :بنیاد معارف اسالمي 1413 ،ق) ،ص .109
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در اين زمینه ،اوتالفي بین فقهای واصه و عامه میان امکان گدرفتن مندافع مسدتوفات
ديد نميشود53و در زمینۀ مبنای ضمان نیز بهگونهای معمول به ضمان يدد اسدتناد54،و گفتده
ميشود که منافع به پیروی از تسلو بر عین پديد ميآيدد؛55همچندان کده مدادۀ  366قدانون
مدني اشعار ميدارد« :هرگا کسي به بیع فاسد مالي را قبض کند بايد آن را به صداقب رد
نمايد و اگر تلف يا ناقص شود ضامن عین و منافع آن وواهدد بدود» .در ايدن میدان برودي
معتقدند که گیرند در قراردادهای باطلي که موضوع آنها ققوق مالکیت فکری است با اجازۀ
مالک در مال تصرف نمود  ،از اين رو ،يد وی اماني بود است نه ضماني .پس ،ديگر جدايي
برای اعمال قاعدۀ عليالید باقي نميماند56.به هر روی ،بروي57در جايگدا قمايدت از ديددگا
ووي برای تمسک به اين قاعد گفتهاند که رضايت مالک بدرای تصدرف گیرندد بيقیدد
نبود  ،بلکه وابسته به تملک و تصرف وی در عوض مال يادشد وواهد بدود و اگدر رضدايت
مالک به ضماني بودن يد گیرند مشخص نیست ،به همان انداز  ،رضای وی به اماني بودن
آن نیز روشن نخواهد بود که از اين رو ،پیرو قاعدۀ اص بايد يد را ضماني بهشمار آورد.
 نقد و بررسی

به نظر نگارندگان ،عدالت اقتضا ميکند که در قرارداد انتقال قا اوتراع ،انتقدالگیرندد
نسبت به منافعي که از گواهینامۀ قا اوتراع برد بدا بهدر ای کده مختدرع از رويالتيهدای
دريافتي برد است تهاتر شود ،زيرا هريک از طرفین قرارداد از عوضین استفاد کرد اند.
نتیجه
از نوشتار باال نتايج زير بهدست ميآيد:
 جبران وسارت ،ردّ عوض واقعي و اشتغال ذمّه از مهمترين ديدگا های مطرحشدۀ فقها
 .53سید ابوالقاسم ،وويي ،پیشین ،3 ،ص 151؛ ابو محمد عبداهلل ،ابن قدامه ،المغني( ،4 ،قاهر  :مکتبه ال مهوريه العربیده و مکتبده
الکلسات االزهريه ،بي تا) ،ص .253
 .54يوسفبن اقمد ،بحرانى ،الحدائا الناضر في اقکام العتر الطاهر ( ،18 ،قم :دفتر انتشارات اسالمى 1405 ،ق) ،ص . 466
 .55عباسعلي ،عمید زن اني ،موجبات ضمان( ،تهران :میزان ،)1382 ،ص .240
 .56مصطفي ،محقا داماد ،پیشین ،2 ،ص .223
 .57مهدی ،شهیدی ،پیشین ،ص .102
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و ققوقدانان پیرامون معنای ضمان در قاعدۀ مايضمن است.
باتوجه به معانيای که برای ضمان در قاعدۀ مايضمن بیان شد ،بهنظر ميرسد منظور
از ضمان در اص و عکس اين قاعد  ،ردّ عوض واقعي است ،زيرا از اطالق واژۀ ضمان
همین معنا به ذهن متبادر ميشود.
قاعدۀ مايضمن در مورد تمام عقود معاوضي جاری ميشود و دو طرف قرارداد را دربر
ميگیرد؛ در نتی ه ،نهتنها انتقالدهند ضامن عوض و انتقالگیرند ضامن معوض
بود  ،بلکه ملزم به استرداد منافع و بمرات قاص از مال در مدت تصرف نیز ميباشند.
چنانچه قراردادی که موضوع آن يکي از داراييهای فکری است باط باشد ،در اين
قال ،چند اقتمال مطرح وواهد شد :بهکار نبستن قاعد  ،اعمال قاعد و ضمان نسبت
ض
به عوض واقعي؛ اعمال قاعد و ضمان نسبت به عوض قراردادی يا ارزش عو ِ
مقاب .
داليلي که ميتوان برای قکم نمودن به عوض قراردادی يا ضمان نسبت به ارزش
عوضِ مقاب پی کشید ،قانعکنند بهنظر نميرسد.
ابر اعمال قاعدۀ مايضمن بر قراردادهای با موضوع قا اوتراع آن است که با اعالم
بياعتباری گواهینامۀ ببت اوتراع ،قراردادهايي که قب از بياعتباری انعقاد يافته باشد،
باط ميشود.
ازآن ا که در مادۀ  18قانون ببت اوتراعات ،طرحهای صنعتي و عاليم ت اری مصوب
 ،1386ابر ابطال گواهینامۀ ببت اوتراع در وصوص قراردادهای منعقد پی از ابطال
مسکوت ماند است ،لذا بايد قانونگذار در اصالح قانون يادشد قکم اين موضوع را
بهصراقت تعیین نمايد.
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پژوهشهای حقوق تطبیقی ،ش .)1391( 1
 .19مؤمني ،عابدين« ،قاعدۀ مايضمن بصحیحه يضمن بفاسد » ،مقاالت و بررسیها ،دفتر 69
(.)1380
ب) عربی
 .20ابن قدامه ،ابومحمد عبداهلل ،المغنی( ،4 ،قاهر  :مکتبه ال مهوريه العربیه و مکتبه الکلسات
االزهريه ،بيتا).
 .21آووند وراسانى ،محمدکاظم بن قسین ،حاشیه المکاسب( ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد،
 1406ق).
 .22اصفهاني ،محمدقسین ،حاشیۀ کتاب المکاسب( ،1 ،قم :قوزۀ علمیه 1418 ،ق).
 .23انصاری ،مرتضي ،کتاب المکاسب( ،3 ،قم :هادی 1378 ،ق).
 .24ب نوردی ،محمدقسن ،القواعد الفقهیه( ،2 ،قم :هادی 1377 ،ق).
 .25بحرانى ،يوسفبن اقمد ،الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره( ،18 ،قم :دفتر
انتشارات اسالمى 1405 ،ق).
 .26قلى ،قسنبن يوسف ،تحریراالحکام( ،2 ،قم :مؤسسۀ امام صادق علیهالسالم 1420 ،ق).
 .27قلي ،قسنبن يوسف ،قواعد االحکام( ،1 ،قم :بنیاد نشر اسالمي 1413 ،ق).
 .28ووانساری ،اقمد ،جامع المدارک( ،3 ،قم :اسماعیلیان 1405 ،ق).
 .29وويي ،سید ابوالقاسم ،مصباح الفقاهه( ،3 ،قم :سید الشهدا  ،بي تا).
 .30شهید باني ،زينالدين ،مسالک االفهام( ،6 ،قم :بنیاد معارف اسالمي 1413 ،ق).
 .31طباطبايي يزدی ،محمدکاظم ،حاشیه المکاسب( ،8 ،قم :اسماعیلیان.)1378 ،
 .32طوسي ،محمدبن قسن ،المبسوط( ،6 ،تهران :مکتبه المرتضويه ،بيتا).
 .33فخرالمحققین ،محمدبن قسن ،ایضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعد( ،2 ،قم:
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اسماعیلیان 1387 ،ق).
 .34قمي ،میرزا ابوالقاسم ،جامع الشتات( ،2 ،تهران :کیهان.)1371 ،
 .35کاشفالغطا  ،محمدجعفر ،شرح القواعد( ،قم :مؤسسۀ کاشف الغطا  1420 ،ق).
 .36مامقاني ،محمدقسن ،غایه اآلمال فی شرح کتاب المکاسب( ،2 ،قم :م مع ذواير اسالمي،
.)1316
 .37محقا کرکي ،عليبن قسین ،جامع المقاصد فی شرح القواعد( ،8 ،قم :مؤسسۀ آل البیت
علیهمالسالم 1414 ،ق).
 .38موسوی ومیني ،سید روحاهلل ،کتاب البیع( ،1 ،قم :اسماعیلیان.)1368 ،
 .39نائینى ،میرزا محمدقسین ،المکاسب و البیع( ،1 ،قم :مؤسسۀ نشر اسالمي 1413 ،ق).
 .40ن في ووانساری ،موسي ،منیه الطالب فی شرح المکاسب( ،1 ،تهران :المکتبه المحمديه،
 1373ق).
 .41ن في ،محمدقسن ،جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم( ،23 ،بیروت :دار اقیا الترا
العربي 1401 ،ق).

